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1 Inledning 

Tonåringar berättar: Så går snacket på chatten 

Få nya kompisar och träffa dem man redan har. 

Nästan varje dag - ibland i flera timmar. 

Skönt få vara sig själv 

Sophie, Fredrik, Emma, Frida och Elin använder Lunarstorm till att ha kontakt med sina 

kompisar. De kollar om de har några nya meddelanden och vad andra skrivit i sina 

gästböcker. 

Det händer att de skaffar helt nya kompisar. 

- Jag träffade en av mina allra bästa vänner på Lunarstorm. Nu har hon sovit över hos mig 

och vi ringer ofta till varann, säger Sophie. 

- Om man till exempel är skitnere kan man prata om det öppet utan att vara rädd för att alla i 

klassen ska veta det sedan, säger Fredrik. 

Alla betonar ärligheten. Att det är skönt att få vara sig själv. 

Att det är lättare att säga vad man tycker när man skriver, i stället för att säga det. 

Camilla Norström, Aftonbladet 2002-10-10 
1
 

Denna artikel publicerades i Aftonbladet år 2002 och är alltså fem år gammal. Då handlade det 

mycket om faran med Internet. Denna artikel behandlade bland annat ämnet fula gubbar på 

chattsidor, men även elevers inställning till att chatta. Det vill säga att umgås genom att skriva korta 

textmeddelanden till varandra över Internet vanligen inloggad på en så kallad chattsida. Det 

föregick en bred debatt, vid tiden för ovanstående artikel, om huruvida man skulle kunna förbjuda 

eller stoppa chattsidor på nätet för att skydda ungdomar och barn från hemska upplevelser, där 

internetchattning utgjorde den grundläggande orsaken. Debatten om hur barn och ungdomar ska 

skyddas från felaktig internetanvändning pågår alltjämt. Media upplyser dock om filter, avstängning 

av oseriösa chattare och kontroller av chattsidornas språk samt innehåll som skapats för ett bättre 

skyddsnät vid användning. Det görs tydligen hela tiden nya förbättringar i takt med ett växande 

utbud av chattsidor. Jag har valt att använda mig av delar av artikeln som rör mitt ämne som 

inledning till denna uppsats. Mitt intresse av chattsidornas funktioner ligger inte i att undersöka 

faran med att chatta med olika människor på nätet utan den sociala funktionen som ett sådant 

virtuellt, icke existerande i verkliga livet (IRL)
2
, nätverk utgör för ungdomarna idag samt om dessa 

då påverkar övrigt socialt kamratumgänge. Datorn har fått en central betydelse i hemmen och det är 

allt vanligare att ungdomarna har en egen dator att förfoga över. Även chattandet har blivit en 

betydelsefull sysselsättning för väldigt många ungdomar som då också, vanligtvis, ingår i ett eller 

flera sociala virtuella nätverk. Detta användande av datorn, som en social umgängesplats, ökar 

lavinartat bland ungdomar i vårt land. Jag tycker att lärarnas roll i detta sammanhang också är 

viktig. Att information når fram till eleverna samt att undervisningen även berör chattsidor, 

eventuell påverkan av dessa samt att det är sociala nätverk som det handlar om.  

                                                 

 
1
 Norström, C (2002) www.aftonbladet.se 

2
 IRL= Förkortning för det engelska In Real Life (i verkliga livet). Står för den del av livet som inte relateras till 

Internet. 
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1.1 Val av ämne 

Ett, för mig, stort intresse av sociala nätverk och dess påverkan av individen när det gäller 

utveckling och funktion i samhället styrde mycket av mitt val. Det ämne jag valt, sociala virtuella 

nätverks utbredning, genom chatt, och påverkan bland övrigt kompisumgänge bland elever i årskurs 

9, anser jag är både viktigt och intressant. Likaledes SO-lärarnas inställning samt undervisning som 

rör ämnet. Detta hade betydelse för ämnesval men också datorns ökade betydelse i hemmen och 

skolorna. Framför allt den globala betydelsen den utgör. De sociala virtuella nätverken blir ju 

globala på ett helt annat sätt en de icke virtuella. Vi talar mycket av vikten för elever att tänka i 

globala sammanhang i skolan och kontakten med människor i andra länder, samt övriga delar av 

detta land, utgör ju en del av detta. Det är också intressant att titta på förhållandet till kamraterna 

runt omkring. Alltså om de virtuella sociala nätverken, genom chatt, upptar så stor del av vardagen 

att umgänget öga mot öga minskar samt elevernas syn på dessa nätverk med utgång av detta. Även 

skolmiljön samt lärarnas inställning till elevernas umgänge på Internet och huruvida detta tas upp 

och behandlas i undervisningen är intressant. Efter en del smärre efterforskningar, tidigare 

undersökningar samt eventuell möjlig bakgrundslitteratur, fann jag att det fanns material och 

möjligheter för att genomföra denna undersökning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredning samt eventuell påverkan, när det gäller övrigt 

kompisumgänge, bland elever i årskurs 9 i litet samhälle kontra större stad samt skillnaden pojkar 

flickor, av virtuella sociala nätverk. Vidare är syftet att undersöka huruvida SO-lärarna tar upp detta 

i sin undervisning samt vad de anser om dessa nätverks betydelse för elevernas utveckling och 

inlärning. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur stor är utbredningen, skillnad mellan pojkar och flickor, större stad och mindre 

samhälle när det gäller medverkande i virtuella sociala nätverk, genom chatt, bland 

elever i årskurs 9? 

 Hur mycket tid upptar de virtuella sociala nätverken/chattning bland eleverna i årskurs 9, 

när de är uppkopplade på Internet? 

 Hur påverkas kamratskapskrets och övriga, fysiska, kamrataktiviteter av de virtuella 

sociala nätverken/chatt? 

 Vad anser SO lärarna om de sociala virtuella nätverkens, genom chatt, betydelse och 

påverkan för elevernas utveckling och utbildning? 

 Hur ofta tar SO lärarna upp sociala och/eller sociala virtuella nätverk i undervisningen 

och hur gör de i så fall detta? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av de fem huvuddelarna inledning, bakgrund, undersökning, resultat, samt 

sammanfattning och avslutande reflektioner. 

I inledningen kommer underrubrikerna val av ämne, syfte och frågeställningar, disposition, metod 

med underrubriker för varje steg, tidigare forskning, material, källkritik, teori samt avgränsningar 

och problem redovisas. 
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Bakgrundsdelen inleds med fakta och historia om Internet, chatt samt exempel på olika chattsidor. 

Även något om begreppet sociala nätverk samt vad det innebär att ingå i ett virtuellt socialt nätverk 

kommer att tas upp. Detta för att läsaren ska få en bild av ämnet. Också delar av tidigare 

undersökningars resultat och fakta kommer att beröras i bakgrunden för min egen undersökning. 

Här kommer också lärarrollen med anknytning till sociala virtuella nätverk att tas upp. Relevanta 

delar av läroplanen i samhällskunskap samt Lpo 94 kommer också att användas.  

I Undersökningsdelen kommer redovisningen av den undersökning jag genomfört. Frågorna i 

enkäten, som eleverna besvarat, samt de intervjufrågor som lärarna besvarat kommer att redovisas 

under olika rubriker. Redovisningen görs dels som en sammanfattande redovisning, dels skillnaden 

skolor emellan och dels skillnad mellan pojkar och flickor. 

Resultatet av undersökningen kommer således att redovisas under rubriken resultat. 

Sedan följer sammanfattning och avslutande reflektioner. Här kommer då en slutsats av 

undersökningen men även en jämförelse av tidigare liknande undersökningar som rör det ämne jag 

valt.  

Slutligen kommer källförteckning med litteraturen i bokstavsordning och internetkällorna efter 

inhämtningsdatum, övriga källor samt bilagor.  

1.4 Metod 

1.4.1 Uppsatsform 

Undersökningen är komparativ, genom de jämförelser jag gör, samt kvantitativ genom enkäterna. 

Den är även kvalitativ genom enkäternas öppna frågor samt genom de intervjufrågor som jag 

skriftligen fått svar på av de berörda lärarna. Tryckt material såsom litteratur samt uppsatser och 

material från Internet används. Uppsatsen kan också ses, empiriskt, utifrån ett fenomenografiskt sätt 

när det gäller den kvalitativa delen då det handlar om elevers och lärares uppfattningar om 

situationer i vissa frågor. Inom fenomenografin är just fokus riktat på att studera uppfattningar. 

Denna ansats utvecklades av den svenske pedagogen Ference Marton på 70-talet. Syftet med den 

fenomenografiska analysen är just att studera hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor.
3
 I 

denna undersökning avses då hur elever samt lärare uppfattar fenomenet virtuella sociala nätverk 

genom chatt samt hur de uppfattar påverkan av detta. 

1.4.2 Urval 

Urvalet bestämdes av en rad olika orsaker. Jag ville göra en jämförelse mellan en skola i ett mindre 

samhälle och en i större stad. Då jag tidigare hade kontakter i det lilla samhället Mullsjö, genom 

verksamhetsförlagd utbildning på Gunnarsboskolan, så blev det naturligt att kontakta den lärare 

som handlett mig då för att göra en förfrågan om möjligheten för att genomföra min undersökning 

där. Då en omorganisation i Mullsjö gjort att all högstadieverksamhet är förlagd på 

Trollehöjdskolan nu, vilket inneburit en förflyttning för min kontakt dit, så kom vi överens om att 

det skulle gå bra att genomföra undersökningen där.  

Valet av niondeklasselever härleds till att mycket händer när det gäller identifikation och 

förändringar i livet som gäller framtiden vid denna ålder.  

                                                 

 
3
 Patel, Davidsson (2003) s.31 
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Gymnasiet ligger framför dem och eleverna står emellan barn-vuxen livet. Vikten av att ingå i olika 

sociala nätverk kan öka med mognaden och identifikationsutvecklingen mot vuxenlivet när man är 

på väg ut från grundskolan. Valet av lärarna styrdes av att just dessa undervisade eleverna i SO. 

För undersökningen i större stad kontaktade jag en verksam lärare vid HLK, som också arbetar som 

SO-lärare vid Ljungarumsskolan i Jönköping, för att göra en förfrågan gällande undersökning på 

Ljungarumsskolan. Genom e-mail kom vi överens om att undersökningen kunde genomföras. 

Underlaget för min undersökning i niorna var 120 stycken elever på Trollehöjdskolan och 118 

elever på Ljungarumsskolan. 

1.4.3 Undersökningsgenomförande   

Efter genomförd pilotundersökning, i en åttonde klass i Mullsjö, genomfördes en smärre ändring av 

de sista två frågorna, i enkäten till eleverna. Valet av en åttonde klass, för pilotundersökningen, 

grundas på förståelse. Det vill säga att med utgångspunkt av de svar som de ett år yngre eleverna 

presterade så kunde jag utgå från att även de äldre eleverna förstod frågorna. 

Jag tillbringade en dag på Trollehöjdskolan i Mullsjö först, där jag genomförde undersökningen i 

två klasser alltså bland sextio elever. Jag pratade också med de SO-lärare, som har dessa klasser, 

samt överlämnade de frågor som de skriftligen lämnade tillbaka till mig. Efter överenskommelse 

gjorde sedan två av dessa lärare resten av undersökningen i de två återstående klasserna med sextio 

elever till. Dessa undersökningar samt de skriftliga svaren från lärarna hämtade jag senare på 

skolan. 

Undersökningen på Ljungarumsskolan visade sig bli lite svårare att genomföra, så en ändring av 

den ursprungliga tidsplanen fick göras, då det var omöjligt att få in alla svar vid den tidpunkt som 

var tänkt. Strax innan jul verkade vara en stressig period så jag fick vänta till terminsstart i januari. 

Jag tillbringade en dag på Ljungarumsskolan och delade själv ut enkäter i två klasser. Övriga 

enkäter delades ut av respektive lärare i de klasser som inte var tillgängliga vid den tidpunkten jag 

besökte skolan. Dessa enkäter samt intervjufrågorna från lärarna överlämnades till mig en vecka 

senare. 

1.4.4 Sammanställning av uppsats 

Efter genomgång, av relevant bakgrundsmaterial, sammanställde jag bakgrunden samt övriga delar 

av uppsatsen som inte tillhörde själva undersökningsdelen. Därefter gick jag igenom de enkätsvar 

jag erhållit, från eleverna, och sorterade dem efter kön och skola. Efter detta gjorde jag en 

sammanställning av svaren på de olika frågorna och fick därmed fram variabler för resultatet. 

Därefter gjorde jag en sammanställning av alla svar för att få en total bild av undersökningen. När 

det gäller den kvalitativa delen av dessa enkäter, de fyra sista frågorna, så redovisas de för sig under 

rubriken öppna frågor.  

Därefter gick jag igenom lärarintervjuerna. Även här har jag utgått från varje enskild skola samt 

gjort en jämförelse dem emellan och även en sammanställning av åsikterna för att få en helhetsbild. 

En bild för att redovisa resultatet var nu klarlagd och därmed kunde jag också, efter detta, ge en 

avslutande sammanfattning samt jämföra med mina frågeställningar och tidigare forskning för en 

reflektion. 
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1.5 Material 

Förutom det material jag inskaffat genom min undersökning på skolorna har andra relevanta 

uppsatser och undersökningar använts.  Bland annat Mikael Jakobssons, Umeå universitet 

institutionen för informatik, avhandling Virtual Worlds and Social Interaction Design. Jakobsson 

har studerade människors umgänge i virtuella miljöer, bland annat genom att själv delta i sådana 

under ett antal år. Vidare uppsatser och undersökningar redovisas under rubriken tidigare forskning.  

Jag har också använt mig av ett referat från seminariet Barnens nät - Nätets barn vilket var ett 

kunskapsseminarium, år 2003, om barns och ungdomars internetvanor. Referatet är sammanställt av 

våldskildringsrådet.  

Vidare har jag använt mig av antologin Sociala nätverk och fält för att skapa en allmän bild av vad 

sociala nätverk är. Håkan Gunneriusson, fil dr i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, är 

redaktör för denna antologi. En del uppslagsverk och artiklar har också används i mitt arbete samt 

annan relevant litteratur och internetsidor, som berör ämnet. Samtliga källor redovisas i 

källförteckningen.  

Enkät och intervjufrågor, vilka går som bilagor till undersökningen, är sammanställda, samt 

utformade, för att ge svar på mina frågeställningar samt ge ett stöd till den teori jag anfört.  

1.6 Källkritik 

Jag har försökt hålla en öppen linje till källorna och anser till största delen att de har mycket hög 

relevans och sanningshalt. Viss kritik kan dock läggas vid tidningsartiklar, då de kan vinklas.  

Vidare måste det tilläggas att undersökningen, i vissa fall, handlar om uppfattningar från enskilda 

individer och att resultat kan se annorlunda ut beroende på urvalsgrupp, tidpunkt samt geografiskt 

läge. Dessa källor kan därför inte ses som rent faktamaterial utan mer ur ett jämförande perspektiv i 

min undersökning. Vi kan inte heller med säkerhet veta att urvalsgrupperna svarar på det sätt som 

överensstämmer med verkligheten.  

Beträffande ungdomsbarometerns siffror samt undersökning får man utgå från att, eftersom 

undersökning skett över internet, det är ungdomar som använder sig mycket av Internet som svarat 

på de frågor som ställts. 

Även de uppgifter som tagits från vissa chattsidor kan vara överdrivna då de kanske vill visa en 

positiv framton för att locka användare. 

1.7 Teori  

I dagens datorsamhälle finns en stor risk att det fysiska umgänget, öga mot öga, påverkas av det 

sociala virtuella umgänget. Min teori är att ungdomar ägnar mer tid åt dessa nätverk eller chattsidor, 

och att umgås samt skaffa nya vänner att umgås med IRL där, än att umgås direkt med sina 

kamrater på fritiden. Jag tror även att detta gäller de kompisar som finns i närheten. Vidare är min 

teori att de sociala virtuella nätverken, genom chatt, upptar den största delen av tiden som dessa 

ungdomar tillbringar uppkopplade på nätet även under fritiden. I många fall tror jag också att 

eleverna tycker det är lättare att uttrycka sig eller dela med sig av sina känslor samt att eleverna är 

öppnare på chatten än i IRL. 

Jag tror också att det finns ett intresse, för lärare, att hitta sätt för att påverka elevers inställning till 

umgänge på nätet genom undervisning som rör sociala samt sociala virtuella nätverk och vikten av 

dessa.  
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I vissa fall kan det finnas en möjlighet att lärare märker av en förskjutning av umgänget från IRL till 

Internet.  

Även ur ett pedagogiskt perspektiv kan de virtuella nätverken vara intressanta för lärarna då de kan 

hjälpa till att uppfylla de mål som ska vara uppnådda vid nionde skolårets slut. En teori i detta fall 

är då att lärarna strävar efter att använda sig av elevernas intressen, och då även sociala virtuella 

nätverks inverkan på eleverna, för att uppnå målen i läroplanen.  

Jag tror att skillnaden mellan litet samhälle och större stad är marginell, om det finns någon 

överhuvudtaget. Jag tror också att flickor ägnar mer tid åt nätumgänge än pojkar. Däremot tror jag 

inte att skillnaden är märkbar när det gället Internetanvändning överlag. 

1.8 Tidigare forskning 

Eva Johansson, student vid Växjö universitet 2005, undersöker i sin uppsats, Nätvänner – en studie 

om meningsskapande sociala relationer på nätet och hur de kan förändra relationsmönstret, om 

betydelsefulla sociala relationer kan utvecklas och uppstå på nätet men också om dessa påverkar 

eller förskjuter det övriga sociala umgänget. Hon kommer fram till att relationer på nätet leder till 

att relationsmönster förändras. Johansson menar också att sociala relationer kan förskjutas från 

verkligheten, genom en ökad interaktion med vänner genom chatt och umgänge på nätet, men att 

hennes undersökning indikerar på motsatsen, det vill säga att en utökning av den reella 

vänskapskretsen sker och utvidgas med nätvänner. Eva Johansson har i sitt urval vänt sig till vuxna 

människor. Hennes resultat pekar på en utökning av den verkliga vänskapskretsen men hon menar 

också att det kan bli en förskjutning av den till nätet.
4
 

Sara Gustafsson och Helene Symreng, studenter vid Stockholms universitet 2005, har gjort en 

undersökning, Chatt – en del av ungdomars liv – en kvalitativ studie av ungdomar och vuxnas 

värderingar och åsikter om chattens sociala funktion, innebörd och konsekvenser för ungdomar, 

som är intressant. Ungdomarna de intervjuat menar alla att de håller kontakt med sina vänner, som 

de även träffar i verkligheten, genom MSN:s chatt. En av de intervjuade berättar också att hon 

chattar med sina skolkompisar när hon kommer hem. De intervjuade menar att alla deras kompisar 

håller på med chatta.
 
Gustafsson och Symreng menar, i sitt resultat, att genom chatten kan 

ungdomar hålla kontakt med ett stort antal personer och att det är ett kompletterande sätt att umgås 

med vänner de även träffar i verkligheten.
 

I rapporten nämns också en undersökning som 

Ungdomsbarometern gjort år 2004 om ungdomars, 15-19 år, chattvanor. Det var 46 procent av de 

tillfrågade som svarade att de chattade varje dag och 18 procent att de chattade flera gånger i 

veckan vilket skulle innebära att hela 64 procent av de som svarade chattade flera gånger i veckan 

eller mer.
5
 

Mikael Jakobsson, institutionen för informatik vid Umeå universitet, skriver i sin rapport Virtual 

Worlds and Social Interaction Design att det är viktigt med engagemanget samt förmågan att 

kommunicera inom de sociala virtuella nätverken.
6
 Mer om detta i under rubrik 2.3 där jag kommer 

att gå djupare in på ämnet.    

 

                                                 

 
4
 Johansson, E (2005) 

5
 Ibid 

6
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Vid ett telefonsamtal med Ungdomsbarometern AB, frågade jag om det var möjligt att få någon 

siffra för undersökningen år 2007.  

Ulf Bjerne, som jag då talade med, uppgav en siffra på 87 procent, gällande ungdomar i samma 

åldersgrupp, som chattar flera gånger i veckan.
7
 Detta är en avsevärd höjning sen 2004. 

Ungdomsbarometern är en rikstäckande attitydmätning hos 12 000 ungdomar i åldrarna 16-25 år 

om deras inställning till olika saker. Den genomförs varje år av Ungdomsbarometern AB och 

resultatet presenteras i ett antal rapporter på uppdrag av olika företag och myndigheter.
8
 

Vidare har jag tittat i Patrik Hernwalls rapport, Barns digitala rum – i empirisk belysning. Hernwall 

är fil. Dr och arbetar som lektor vid utbildningsprogrammet Multimedia vid Stockholms universitet 

och hans forskningsintresse är barns villkor i en föränderlig värld. Hernwalls urval består av något 

mindre barn i nio till elva års ålder. Han menar, i sin rapport, att i första hand används chatt till få 

kompisar och att detta syns som ett tydligt värde med denna form av kommunikation.
9
  

Pia Södergård, forskare inom Finlands akademi The Individual and Organisational Key Skills in the 

Information Intensive Society år 2006 samt verksam vid Åbo Akademis bibliotek, har i sin 

publikation Virtuell gemenskap - ett informationsvetenskapligt perspektiv på ungdomars 

cyberkultur också kommit fram till intressanta slutsatser gällande virtuell gemenskap.  Hon 

beskriver chattarna som tillhörande den grupp vars användning av Internet är hög och bred. Det vill 

säga mycket och breddad användning. Dessa individer är på nätet så gott som dagligen menar 

Södergård.
10

  

En mycket intressant rapport är också medierådets Ungar och medier 2006 – fakta om barns och 

ungas användning och upplevelser av medier där mycket om just chattning belyses. I denna rapport 

är en av urvalsgrupperna mellan 12-16 år, de kallas i rapporten för unga, och således hamnar min 

undersökningsgrupp inom denna grupp vid en jämförelse i resultaten. 2000 barn mellan 9-16 år 

ingick i medierådets undersökning. I resultatet av undersökningen framgår att 95 procent av de unga 

använder Internet och att en viss skillnad, i användning, finns mellan pojkar och flickor. Vidare 

framgår att chattning oftast sker med personer individen redan känner på något annat sätt. 

Vanligaste användandet av Internet är att chatta, spela spel eller surfa. 9 procent av de som räknas 

till gruppen unga i undersökningen hade träffat någon som de lärt känna på Internet i verkligheten.
11

  

1.9 Avgränsningar och problem 

Det hade varit av stort intresse att göra en mer omfattande undersökning i ämnet, exempelvis i alla 

skolor i länet, men då arbetet hade blivit alltför omfattande så har jag nöjt mig med att begränsa det 

till en skola i mindre samhälle och en i större stad för att se eventuell skillnad där.  Det har också 

förekommit ett visst bortfall i min undersökning, pågrund av sjukdom eller annan bortavaro i 

klasserna, men jag anser att detta är överkomligt för min undersökning. Bortfallet kommer att 

redovisas under rubriken undersökning. 

                                                 

 
7
 Ungdomsbarometern AB (2008-01-11) Telefonsamtal 

8
 SKL www.skl.se 

9
 Hernwall (2002) s.72 

10
 Södergård (2007) 

11
 Ungar och medier (2006) 
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Jag har också, även om jag frågar efter andra aktiviteter på Internet i min undersökning, valt att 

lägga tonvikten på chattning när det gäller frågor som rör omfattningen av medverkan i sociala 

virtuella nätverk.  

Vissa problem uppstod för min undersökning på Ljungarumsskolan. I två klasser gick det alldeles 

utmärkt, vid den tid som jag planerat, men det visade sig vara problem för övriga klasser som 

behövdes för att få en jämförbar variabel mellan skolorna. Detta ledde till att jag fick skjuta fram 

denna de av undersökningen något vilket i sin tur ledde till en försening av hela arbetet. 

Det samtal som jag hade med Ungdomsbarometern gav inte den information jag önskade. Deras 

undersökningar är inte tillgängliga utan kostnad, som ligger över 20 000 kronors strecket, i vanliga 

fall men han hade vänligheten att ge mig en siffra.   

2 Bakgrund 

Sociala nätverk, är för mig, något nödvändigt för att individen ska fungera tillfredställande i 

samhället. Relationer som utvecklas genom hela livet, med start i familjen, och som finns där om 

individen behöver prata med någon, få stöd, utbyta erfarenheter eller få hjälp med något. Jag tycker 

också att det är viktigt för individen själv att ingå i dessa nätverk för att känna sig behövd och 

kunna hjälpa till när den kan. För mig innebär då ett socialt virtuellt nätverk att individen använder 

sig av datorn och Internet för att uppfylla vissa av de sociala funktionerna som ett nätverk innebär. 

Exempelvis genom att chatta, vilket denna uppsats lägger vikten på, och kanske få utbyta 

erfarenheter, bara umgås eller ge stöd och hjälp via denna väg. 

2.1 Vad innebär sociala virtuella nätverk?     

För att skapa förståelse för de sociala virtuella nätverken måste vi först veta vad de sociala 

nätverken innebär. Gunneriusson menar att vi med denna sort av nätverk avser en särskild typ av 

organisation av mellanmänskliga relationer. Han menar att dessa nätverk kännetecknas av en 

relativt platt struktur. Det vill säga att de vanligaste relationerna kan ses som mer eller mindre 

jämbördiga och att de kan ges en karaktär av ömsesidigt beroende. Han menar också att banden 

mellan aktörerna med tiden kan stärkas. Vidare styrs inte nätverk av formella regler men det finns 

vissa koder för hur aktörerna ska förhålla sig till varandra. Gunneriusson menar att utbyte är den 

viktigaste funktionen i ett socialt nätverk och då, i många fall, med värden som inte går att prissätta. 

Han menar också att det är uppenbart att sådana nätverk skapar tillit mellan aktörerna. En annan 

viktig egenskap för sociala nätverk är, enligt Gunneriusson, att de inkluderar eller exkluderar 

människor och att dessa nätverk drar gränser runt den grupp av människor som befinner sig i dem.
12

  

Gunneriusson menar också att utan tillit kan inte sociala nätverk utvecklas och bestå. Enligt honom 

är oftast det viktigaste sociala kapitalet, som en individ äger, den egna familjen. Detta till trots att 

samhällets utveckling gjort hushåll och familj mindre viktiga i individens fall. Familjen är för de 

flesta människor det sociala nätverk som finns att tillgå från början och som sedan förändras, blir 

större eller mindre, i takt med livets gång. I det moderna samhället vi lever i idag så har människor 

många valmöjligheter och är inte totalt beroende av det sociala nätverk som finns närmast IRL.
13
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Därmed har vi närmat oss de sociala virtuella nätverken. Alltså gör vi en överflyttning från IRL till 

Internet.   

I de virtuella världarna skapas således liknande sociala nätverk och hierarkier som i vår fysiska 

reella värld. Pengar utseende och annat värderas inte på samma sätt här utan i stället är förmågan att 

hålla kontakt viktigare. Dessa världar är till för att använda datorer till att skapa platser som är 

ickefysiska där folk kan träffas och umgås.
14

 

Mikael Jakobson har funnit, i sin avhandling, att de sociala spelreglerna för sociala virtuella nätverk 

är ungefär likadana som de är när umgänge sker i den fysiska världen, alltså IRL. Han menar att 

deltagarna i dessa virtuella nätverk skapar sociala nätverk som sedan avgör vem som går att lita 

på.
15

 

Det blir då sociala hierarkier där olika objekt ger signaler om samhörighet samt status. Jakobsson 

menar dock att trots de likheter som finns med den vanliga världen så får dessa världar unika 

värderingar samt egenskaper. Exempelvis är det enkelt att lära känna personer långväga ifrån men 

det kan också skapas en viss distans till de människor som finns runt omkring i verkligheten. Vidare 

menar han att om bra arbete och ett vackert utseende ofta innebär hög status i den verkliga världen 

så är engagemanget samt förmågan att kommunicera väldigt viktigt när det gäller anseendet i den 

virtuella världen.
16

 

Pia Södergård menar, i sin doktorsavhandling, att den virtuella gemenskapen för barn och unga kan 

liknas vid den gemenskap som fanns på 50-60 talets innegårdar. Gårdsgemenskapen innebar att 

barnen levde i egna världar, isolerade för vuxna genom en markering mot dem, där de byggde egna 

beteenden och hade hemliga språk och hemliga namn. ”Förbjudet för vuxna” skulle då vara en 

grundregel men annars var det självskapande regler som gällde och som hade till uppgift att stärka 

känslan av gemenskap. Södergård menar att på samma sätt är de virtuella gemenskaperna isolerade 

i de olika områdena och här gäller då också egna regler och beteendeformer. 
17

  

2.2 Sociala virtuella nätverk genom chatt. 

Det vanligaste sättet att ingå i ett socialt virtuellt nätverk på är genom medverkan i en chatt, där en 

eller flera deltagare kommunicerar genom att skriva till varandra, men det finns också andra 

alternativ. Det finns virtuella världar där deltagarna helt enkelt lever, med egenhändigt skapade 

figurer som utgör deras person, och umgås som IRL. Då används ofta rösten i konversationerna 

genom mikrofoner som är kopplade till datorn.
18

  

Ordet chatt kommer från engelskans chat vilket betyder småprata eller snacka med. Att chatta är 

således när två eller flera personer diskuterar eller pratar skriftligen med hjälp av ett datornät. 

Skillnaden mot att använda sig av e-post är att alla som deltar befinner sig vid sina datorer 

samtidigt. Korta meddelanden skrivs på skärmen, och skickas, varefter de visas direkt på skärmen 

för de som deltar. Antingen visas meddelanden i separata fönster för det som varje deltagare skriver 

eller ett gemensamt fönster där allt som alla deltagare skriver och har skrivit visas.
19
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En gemensam chatt kallas för kanal och där kan vem som helst gå in och vara med i chatten. 

Exempel på detta är sidan Lunarstorm.
 
ICQ är en annan chattsida där det går att bestämma eller 

komma överens med andra om att chatta i en sluten kanal. Då kan inte vem som helst komma in och 

vara med.
20

 

Förutom Lunarstorm, som ses som en av de mest använda i Sverige
21

, och ICQ, som var en av de 

första stora chattsidorna i Sverige och etablerades i juni 1996
22

, så är MSN väldigt populärt.  

Fler exempel på populära sidor är Apberget, Hamsterpaj, Yahoo och Playahead. På den sist 

nämnda, samt även Aftonbladets chatt, behöver deltagaren inte vara registrerad till skillnad från 

många andra. Lunarstorm påstår själva att 80 % av Sveriges ungdomar använder den regelbundet 

samt att de är den äldsta chatten.
23

  

Det sista påståendet stämmer dock inte då ICQ:n var tidigare och Lunarstorm uppger själva att de 

startade vid millenniumskiftet. Därmed kan vi inte utesluta att siffran 80 % kan vara överdriven. 

Lunarstorms vision var från början att det skulle vara en plats där alla människor skulle vara 

accepterade.
24

 

Det finns många olika varianter på chattsidor men de är ofta stationerade på en centraldator som 

sparar och skickar informationen vidare över Internet. På Internet finns, 2008, flera tusen olika 

chattsidor som är webbaserade, anpassade för att fungera på World Wide Webb.
25

 

World Wide Web, eller kort och gott webben, känner vi igen på alla sidor på nätet genom 

bokstavskombinationen som består av www. Detta världsomspridda informationsnät är uppbyggt på 

datorkommunikationen över Internet. Ett stort antal servrar (speciella datorer anslutna till Internet) 

presenterar utvald information som då blir tillgänglig, med hjälp av klienter (speciella läsprogram), 

för flera hundra miljoner Internetbrukare.
26

 

2.3 De sociala virtuella nätverken och chattrummens framväxt 

På uppdrag av försvaret byggdes, i USA, ett nätverk mellan några universitet för att minska 

datorsystems sårbarhet. Detta skedde på sent 1960-tal och nätverket döptes till ARPANET. 

Eftersom forskarna, på universiteten, ganska snart insåg att detta nätverk hade ett större värde för 

flera former av kommunikation mellan datorer började de skicka information mellan varandra. Allt 

från korta meddelanden till stora datafiler.
 
På 1980-talet utvecklades nättekniken till NSFnet från 

det tidigare, från början av 1970-talet, kommunikationsprotokollet Internet Protocols (IP). NSFnet 

var ett nät som knöt samman de flesta amerikanska universiteten och forskningsinstitutionerna. 

Denna IP-nätteknik spreds också till universitet utanför USA under 1980-talet. Swedish Universitet 

Network (SUNET) var det första svenska försöksnätet och installerades 1980 med denna teknik. 

SUNET uppnådde full skala åtta år senare med mål att nå alla högskolor.
27
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Överföringshastigheterna ökade hela tiden. Runt 1990 gick nätverken samman i Internet som blev 

den gemensamma termen för alla IP-nät i världens sammanknytning.
28

  

Vi kan då säga att chatten började med ARPANET eftersom det skickades korta meddelanden 

genom detta system. 

Sedan kom Bullentin Board System (BBS). Detta var ett forum som skedde i rent textformat. BBS 

betyder anslagstavla och denna teknik innebar att deltagarna kunde kommunicera med varandra 

genom datorerna med hjälp av nätverk. Exempelvis telefonnätet. Deltagarna ingick i slutna eller 

öppna grupper, alltså antingen inom ett företags datanät eller genom Internet. Nu kunde deltagarna 

skicka meddelanden från sin egen dator och alla som deltog kunde ta del av dem.
29

 

När Internet expanderade mer kom Inter Relay Chat (IRC) som var den första chatten där det gick 

att chatta i realtid samt med flera personer samtidigt. Liksom övrigt på Internet så var den klient och 

serverbaserad. ICR – servrarna fanns och finns runt om i världen och kommunicerar då via IRC – 

klienter. I dag har IRC omvandlats till Webbmiljö och benämns då Webb chatt. Detta innebär att 

deltagare kopplar upp sig via den vanliga webbläsaren, exempelvis Internet Explorer, till en webb 

chatt server där det går att föra en konversation med alla som är inloggade. Identifiering sker genom 

ett namn eller ett alias och, oftast, ett eget lösenord.
30

  

För att få en bild av Internettillgång inom landet så kan vi titta på några siffror. Statiska 

centralbyrån gjorde år 2007 en undersökning, rikstäckande, över Internetanvändning bland 

privatpersoner mellan 16-74 år gamla. Inom detta ålderspann var det 85 % som hade tillgång till 

Internet. När det gäller användningsområde så var det 30 % som använde datorn till chatt.
31

 

2.4 Varför social virtuell gemenskap? 

Thomas Ziehe, sociologiprofessor i Hannover, talar om nya möjlighetshorisonter. Han ställer 

frågan: I vilken utsträckning har själv- och verklighetstolkningen förändrat sig hos dagens 

ungdomar samt hur denna tolkning står i relation till de kulturella förändringar som hela tiden sker. 

Han menar också att det kulturella utbudet har blivit större samt att vi idag har för många val. Av 

alla dessa val så blir vissa saker som tidigare var självklara samt viktiga för individer satta i andra 

rummet. Vidare har familjen, klassindelningen och det geografiska läget inte längre så stor 

betydelse för individens identitetssökande och ungdomar finner andra vägar för utveckling. Den 

egna familjen är således inte alls någon säker mall för den egna framtiden längre.
32

 

Med utgång av dessa ord, samt en jämförelse i Hernwalls studie, så kan vi se på chattandet ur ett 

perspektiv som förklarar dess utbreddhet. Chatten öppnar andra vägar för intellektuella utbyten 

samt kulturell mångfald på grund av möjligheten till global samverkan. Individer utbyter 

erfarenheter samt tankar från geografiska platser som ligger långväga ifrån. Speciellt ungdomar, i 

sin identitetsutveckling, kan få många idéer och tankar från andras livsvillkor och kulturer. Vidare 

kan individen spela roller eller låtsas vara någon annan för att pröva olika identiteters kompabilitet i 

diskussioner samt tankeutbyte. Detta kan således göra chatten särdeles attraktiv i det stora utbud av 

aktiviteter som finns idag.  
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Hernwall påpekar, i sin studie, att även om den individ som deltar i virtuella gemenskaper kan 

skapa bilder av de andras som deltar identitet är det prövandet av den egna identiteten som är det 

naturliga inslaget i individens utveckling.
33

 

Virtuell gemenskap eller chatt kan då användas för kulturellt samt intellektuellt utbyte men också 

som en del i identitetsutvecklingen. Hernwall har också ställt frågan: Varför chattar man? I sina 

undersökningar med barn och då fick han en del olika svar. Exempelvis att det var kul att träffa 

folk, att lära känna andra, att lära känna folk som man tror att de är men också för att fuska. Alltså 

fråga någon, över chatten, vad ett svar är och slippa göra uppgiften själv. Chatten framställs här som 

möjligheternas arenor.
34

 

Södergård presenterar flera aspekter på varför barn och ungdomar vill chatta. Exempelvis svarar en 

av de hon tillfrågat att det som får henne att trivas är att det är så lätt att använda sig av chatt. En 

annan att det finns så många inloggade samtidigt på sidorna och att det är lätt att hitta andra som 

tänker och tycker likadant som en själv. Vidare tycker flera att det är lätt att tala om saker som det 

är svårt att prata om IRL när chatten används.
35

  

2.5 Pedagogiska perspektiv på sociala virtuella nätverk 

2.5.1 Vad säger styrdokumenten? 

När det gäller styrdokument har jag valt att inrikta mig på Lpo 94 samt kursplanen i 

samhällskunskap, som rör grundskolans senare år, eftersom jag genomfört min undersökning i 

årskurs nio.  

Under rubriken förståelse och medmänsklighet, i Lpo 94, står det att skolan skall främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse och att omsorg om den enskildes välbefinnande samt 

utveckling skall prägla verksamheten.
36

 Detta kanske mycket väl kan utvecklas genom den virtuella 

gemenskapen och i så fall borde denna gemenskap uppmärksammas i skolan. 

Under mål att uppnå i grundskolan står att finna vissa punkter som bör beaktas i det sammanhang 

som virtuella gemenskaper innebär. Exempelvis att skolan ansvarar för att eleven efter 

genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse 

för att ta del av samhällets kulturutbud. Vidare ska eleven ha utvecklat förståelse för andra kulturer, 

kunna kommunicera i tal och skrift på engelska samt ska ha kunskaper om medier och deras roll.
37

 

Även i dessa exempel kan en virtuell gemenskap sätta prägel på individen. Kanske skulle det vara 

viktigt att titta på lärarnas perspektiv till, samt åsikt om den virtuella gemenskapen. 

I kursplanen för samhällskunskap står det, under mål som elever ska ha uppnått under slutet av 

nionde skolåret, att eleven ska ha kännedom om människors livsvillkor i olika kulturer samt ha 

kunskaper om internationella förhållanden och kunna diskutera relationer samt samarbeta i ett 

globalt perspektiv. 
38
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Det står även att eleven ska kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sovra och värdera 

uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.
39

  

Detta skulle kunna öppna stora pedagogiska möjligheter när det gäller den virtuella gemenskapen, 

genom chatt, om en lärare vill använda sig av ett sådant perspektiv i undervisningen. 

2.5.2 Lärarnas betydelse för de sociala virtuella nätverkens utbredd och påverkan 

Under rubriken Yrkesetiska principer för lärare, i Lärarnas Handbok, står att läraren i sitt arbete ska 

sätta eleverna och deras lärande i centrum och att läraren ska vägleda eleverna till den kunskap som 

kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar.
40

 

Detta skulle kunna innebära att vikten av information och vägledning även skulle kunna gälla 

utbredningen av sociala virtuella nätverk då det i allra högsta grad kan vara en prioritering för 

eleven när det gäller val. I så fall skulle det vara av vikt för lärarna att sätta sig in i de sociala 

virtuella nätverksbilderna för att kunna förstå och bilda en uppfattning om dessa och vad de kan 

innebära för elevens val och prioriteringar.  

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid högskolan i Jönköping, säger i en artikel av Carina 

Näslund i tidningen Datorn i utbildningen att vi måste lyssna på ungdomarna för de kan ge en vink 

om vad samhället är på väg. Hon menar att studier av hur ungdomar brukar datorn på fritiden och 

vad de tycker är ett meningsfullt användande av den så kan vi komma på vad denna 

fritidsanvändning kan tillföra skolarbetet. Vidare menar Svensson att ungdomar utvecklar sina 

tankegångar, sin kommunikation samt tekniska kunnande hemma vid datorn. Svensson säger också 

att pedagogiken måste utvecklas för att datorn ska bli ett användbart verktyg för eleverna både 

hemma och i skolan.
41

Det Ann-Katrin Svensson säger i denna artikel kunde stärka vikten av lärares 

engagemang när det gäller sociala virtuella nätverk.  

3 Undersökning 

Det sammanlagda undersökningsunderlaget är 214 enkätsvar från elever samt 8 svar på skriftliga 

intervjufrågor till lärare. Det sammanlagda bortfallet är då 24 stycken elever eftersom den 

ursprungliga totala populationen var 238 stycken elever. Total population blir då 214 stycken elever 

efter bortfall. 

3.1 Eleverna 

Här följer nu en redovisning av elevundersökningen, vilken kommer att användas i 

resultatsammanställningen med jämförelser i undersökning per skola, kön samt skolorna 

sinsemellan och sammanlagda siffror för bägge skolorna.   
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Vid Trollehöjdskolan i Mullsjö var 50 stycken av de elever, som besvarade enkäten, flickor och 60 

stycken pojkar. Då det ursprungliga antalet elever i undersökningsgruppen var 120 stycken förelåg 

ett bortfall på 10 stycken elever vid undersökningstillfället. På Ljungarumsskolan var 51 elever, 

som besvarade enkäten, flickor och 53 stycken pojkar. Det ursprungliga antalet i urvalsgruppen var 

här 118 stycken elever så det förelåg då ett bortfall på 14 stycken elever här. Av den sammanlagda 

populationen på 214 elever är alltså 101 stycken flickor och 113 pojkar.  

3.2 Kryssfrågor elever 

Enkätfrågorna redovisas här genom diagram, förutom inledningsfrågan som endast besvaras av dem 

som inte berörs av vidare frågor och är en inledande urskiljningsfråga. Redovisningen är uppdelad i 

kön, olika skolor, sammanlagd redovisning per skola samt sammanlagd redovisning för bägge 

skolorna. Variablerna är antal samt aktivitet. Redovisningen sker i procent, inom antalet pojkar, 

inom antalet flickor inom varje skola samt i jämförande mellan skolorna.  

3.2.1 Inledningsfråga 

Det var endast 5 elever av hela den totala populationen, 214 elever, som svarade på denna fråga, om 

du aldrig chattar eller umgås med någon via Internet ska du kryssa i denna ruta och lämna in 

formuläret, och samtliga kom från Trollehöjdskolan.
42

  

Således var det ingen elev på Ljungarumsskolan som kryssade i rutan på denna fråga vilket innebär 

0 procent inom alla populationer.
43

 

Detta innebär att 97,7 procent av eleverna har besvarat resten av frågorna och har således någon 

gång chattat eller chattar och umgås över Internet. Det var alltså 2,3 procent av den totala 

populationen som aldrig umgås eller chattar via Internet.  

Tittar vi då på förhållandet inom Trollehöjdskolan så var det 4,5 procent av alla 110 eleverna som 

kryssade i denna ruta. 4 av dem var killar vilket innebär att 6,7 procent av killarna, 60 stycken på 

denna skola, kryssade i rutan. Endast 1 flicka har kryssat i rutan och hon står då för 2 procent av 

totala antalet flickor, 50 stycken, på skolan.
44

 

Tittar vi då på pojkar, inom den totala populationen pojkar, så är det 3,5 procent, av de 113 pojkarna 

som ingår i den, och 0,1 procent av flickorna, 101 stycken inom totala flickpopulationen, som aldrig 

chattar eller umgås via Internet.
45

 

  

                                                 

 
42

 110 elevenkäter Trollehöjdskolan och 104 från Ljungarumsskolan 

43
 104 elevenkäter från Ljungarumsskolan 

44
 110 elevenkäter  från Trollehöjdskolan 

45
 110 elevenkäter från Trollehöjdskolan och 104 från Ljungarumsskolan 



18 

 

3.2.2 Chattning vid annan aktivitet? (fråga 1) 

Diagram 1-3,fråga 1: Hur ofta är du inloggad på en chattsida och chattar samtidigt som du sitter o arbetar/pluggar vid 

datorn? 

 

46
 

 
47

 

 
48

  

3.2.2.1 Totala populationen 

Jag kommer att börja med den totala populationen för att skapa en bild av helheten i frågorna. 

Sedan bryter jag ner helheten i diagram per skola och kön för att se fördelningen.  
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Vi ser då direkt i diagram 1, för denna fråga 1, att den högsta frekvensen befinner sig på alternativet 

flera gånger i veckan på frågan om hur ofta eleven är inloggad på en chattsida och chattar samtidigt 

som densamme sitter o arbetar/pluggar vid datorn? Det är hela 29,4 procent av den totala 

populationen, 214 stycken, som har angett detta svar. Den lägsta frekvensen, 6,5 procent, hittar vi 

på alternativet flera gånger om dagen. Vi noterar också att staplarna är relativt jämna vid 

alternativen aldrig, 16,4 procent, och alternativet jag är alltid inloggad då, 15,4 procent, som är de 

alternativ som ligger längst ifrån varandra.
49

      

3.2.2.2 Trollehöjdskolan 

I diagram 2, fråga 1, ser vi då att totalt för alla 110 eleverna på skolan gäller att alternativet flera 

gånger i veckan har högst frekvens, 27 procent. Lägst frekvens, 5,5 procent,  för hela skolan ligger 

på alternativet flera gånger om dagen. Av Trollehöjdskolans 60 pojkar så ligger den högsta 

frekvensen, 26,7 procent, på alternativet jag är alltid inloggad då. De 50 flickorna har sin högsta 

frekvens, 17,3 procent, på alternativet flera gånger i veckan. Både pojkarnas, 3,3 procent, och 

flickornas,  8 procent, lägsta frekvens låg på alternativet flera gånger om dagen. 
50

 

3.2.2.3 Ljungarumsskolan 

I diagram 3, fråga 1, ser vi att totalt för skolans 104 elever så ligger den högsta frekvensen, 31,7 

procent, på alternativet flera gånger i veckan och den lägsta frekvensen, 7,7 procent, på alternativet 

flera gånger om dagen. Både för de 53 pojkarna, 34 procent, och de 51 flickorna, 29,4 procent, så 

ligger den högsta frekvensen också på alternativet flera gånger i veckan och för både pojkar, 5,8 

procent, och flickor, 3,9 procent, ligger den lägsta frekvensen på alternativet flera gånger om dagen.
 

51
 

3.2.3 Tid åt aktiv chattning på fritiden? (fråga 2)   

Diagram 4-6, fråga 2: Hur ofta umgås eller chattar du aktivt på fritiden, alltså ägnar dig enbart åt att chatta, när du sitter 

uppkopplad på nätet vid datorn? 

  
52
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54

 

3.2.3.1 Totala populationen 

Vi ser då i diagram 4, fråga 2, att den högsta frekvensen ligger på alternativet flera gånger i veckan 

på frågan om hur ofta eleven umgås eller chattar aktivt på fritiden, alltså ägnar sig enbart åt att 

chatta, när densamme sitter uppkopplad på nätet vid datorn? Det är 26,2 procent av hela 

populationen, 214 stycken, som angett detta alternativ. Som tvåa kommer då alternativet några 

gånger i månaden, 22,9 procent, tätt följt av alternativet varje dag, 22 procent. Den lägsta 

frekvensen, 3,3 procent, återfinner vi på alternativet aldrig inom den totala populationen på denna 

fråga.
55

 

3.2.3.2 Trollehöjdskolan 

Totalt för skolans 110 elever, diagram 5 fråga 2, gäller att den högsta frekvensen, 22,7 procent, 

ligger på alternativet flera gånger i veckan och den lägsta frekvensen, 0,9 procent, ligger på 

alternativet aldrig. De 60 pojkarnas på skolan, högsta frekvens, 25 procent, låg på alternativet flera 

gånger i veckan och de 50 flickornas, 30 procent, på alternativet varje dag. Den lägsta frekvensen 

för både pojkar, 0 procent, och flickor, 2 procent, återfinner vi på alternativet aldrig.
56
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3.2.3.3 Ljungarumsskolan 

Totalt sett för Ljungarumsskolans 104 elever, diagram 6 fråga 2, ligger den högsta frekvensen på 

alternativet flera gånger i veckan, 29,8 procent, och den lägsta, 5,7 procent, på alternativet jag är 

alltid inloggad då. När det gäller de 53 pojkarna på denna skola så ligger frekvensen högst på 

alternativet varje dag, 26,4 procent, och lägst, 5,7 procent, finns här vid två alternativ nämligen 

alternativet aldrig och jag är alltid inloggad då. För de 51 flickorna ligger högsta frekvensen, 39,2 

procent, på alternativet flera gånger i veckan och den lägsta, 3,9 procent,  på alternativet jag är alltid 

inloggad då.
57

  

3.2.4 Umgänge med vänner personligen på fritiden? (fråga 3) 

Diagram 7-9 fråga 3: Hur ofta umgås och träffar du dina vänner personligen på fritiden, alltså inte under skoltid? 

 
58

 

 
59

 

                                                 

 
57

 104 elevenkäter från Ljungarumsskolan 

58
 110 elevenkäter från Trollehöjdskolan och 104 från Ljungarumsskolan 

59
 110 elevenkäter från Trollehöjdskolan 

0

20

40

60

80

100

120

aldrig eller 
mycket sällan

några gånger i 
månaden

varje vecka flera gånger i 
veckan

varje dag flera gånger 
om dagen

total population 
diagram 7

0

10

20

30

40

50

60

aldrig eller 
mycket sällan

några gånger 
i månaden

varje vecka flera gånger i 
veckan

varje dag flera gånger 
om dagen

pojkar

flickor

totalt

Trollehöjdskolan
diagram 8



22 

 

 
60

 

3.2.4.1 Totala populationen 

Totalt, ser vi då i diagram 7 fråga 3, att den högsta frekvensen, 44,4 procent, för alla 214 eleverna 

hittar vi vid alternativet flera gånger i veckan på frågan om hur ofta de umgås och träffar sina 

vänner personligen på fritiden, alltså inte under skoltid. De lägsta frekvenserna finner vi vid 

alternativen aldrig eller mycket sällan som endast 3,3 procent av eleverna angett som svar och 

längst åt andra hållet alternativet flera gånger om dagen som endast angetts av 2,8 procent av 

eleverna.
61

    

3.2.4.2 Trollehöjdskolan 

Nu tittar vi på diagram 8, fråga 3, för Trollehöjdskolans elever och ser då att den högsta frekvensen, 

43,6 procent, för samtliga 110 elever här ligger vid alternativet flera gånger i veckan och den lägsta 

frekvensen, 1,8 procent , återfinner vi vid alternativet flera gånger om dagen. Av de 60 pojkarna så 

ligger den högsta frekvensen, 21,2 procent, vid alternativet flera gånger i veckan på denna fråga och 

den lägsta, 3,3 procent, vid alternativet flera gånger om dagen. För flickorna gäller då högst 

frekvens, 48 procent, vid alternativet flera gånger i veckan liksom pojkarna och även den lägsta 

frekvensen, 0 procent, finner vi vid samma alternativ som för pojkarna. Alltså flera gånger om 

dagen.
62

  

3.2.4.3 Ljungarumskolan 

Totalt för Ljungarumsskolans 104 elever ser vi då i diagram 9, fråga 3, att den högsta frekvensen, 

45,2 procent, befinner sig vid alternativet flera gånger i veckan och den lägsta, 1,9 procent, vid 

alternativet aldrig eller mycket sällan. När det gäller de 53 pojkarnas frekvenser så hittar vi också 

den högsta, 45,3 procent, vid alternativet flera gånger i veckan och den lägsta, 3,8 procent, vid 

alternativet aldrig eller mycket sällan. Samma svarsalternativ som pojkarnas och totalt för 

Ljungarum gäller också för flickornas högsta frekvens, 45 procent, och lägsta, 0 procent.
63
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3.2.5 Umgänge med de närmaste vännerna med chatt? (fråga 4) 

Diagram 10-12 fråga 4: Hur ofta umgås du med dina närmaste vänner, även de som bor i närheten, genom att chatta på 

Internet? 
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3.2.5.1 Totala populationen 

Totalt gäller då, som vi ser i diagram 10 fråga 4, att flest elever,  28 procent, svarade varje dag på 

frågan om hur ofta de umgås med sina närmaste vänner genom att chatta av de totalt 214 eleverna. 

De lägsta frekvenserna hittar vi vid alternativen aldrig eller mycket sällan, 9,8 procent, samt vid 

alternativet flera gånger om dagen, 10,3 procent.
67

 

3.2.5.2 Trollehöjdskolan 

På diagram 11, fråga 4, ser vi då att totalt för de 110 eleverna här så gäller det att högsta frekvensen 

finns vid alternativet varje dag, 27,3 procent, och den lägsta, 7,3 procent, vid alternativet aldrig eller 

mycket sällan.   Av de 60 pojkarna på Trollehöjdskolan så finner vi den högsta frekvensen, 26,7 

procent,  vid alternativet varje dag och den lägsta, 5 procent, vid alternativet aldrig eller mycket 

sällan. De 50 flickorna har också sin högsta frekvens, 28 procent, vid svaret varje dag men sin 

lägsta,  8 procent, vid svaret varje vecka. 

3.2.5.3 Ljungarumsskolan 

Vi ser då i diagram 12, fråga 4, att totalt för de 104 eleverna från Ljungarumsskolan gäller att den 

högsta frekvensen finns vid alternativet varje dag, 28,8 procent, och det lägsta vid alternativet flera 

gånger om dagen, 7,7 procent. För de 53 pojkarna gäller högst frekvens, 43,4 procent, vid 

alternativet varje dag och lägst, 7,5 procent, vid alternativet några gånger i månaden. När det gäller 

de 51 flickorna här så hittar vi högst frekvens, 27,5 procent, vid alternativet flera gånger i veckan 

och lägst, 5,9 procent, vid alternativet flera gånger om dagen.
68

 

3.2.6 Chattning i gruppchatter? ( fråga 5) 

Diagram 13-15 fråga 5: Brukar du chatta i så kallade gruppchatter, alltså man chattar med flera stycken i en diskussion? 
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3.2.6.1 Totala populationen 

Totalt gäller då, som vi ser i diagram 13 fråga 5, att den högsta frekvensen, 53,7 procent av 214 

elever, återfinns vid svaret aldrig eller mycket sällan på frågan om hur ofta de chattar i så kallade 

gruppchatter. Även alternativet några gånger i månaden är ganska högt här, 28 procent. Den lägsta 

frekvensen, 0,5 procent, hittar vi vid alternativet flera gånger om dagen.
72

 

3.2.6.2 Trollehöjdskolan 

På ovanstående diagram 14, fråga 5, ser vi då att totalt för dessa 110 elever så gäller att den högsta 

frekvensen, 47,3 procent, återfinns vid alternativet aldrig eller mycket sällan och den lägsta, 0,9 

procent, vid alternativet flera gånger om dagen. Även här ser vi att alternativet några gånger i 

månaden har en ganska hög frekvens, 36,4 procent. Samma förhållanden när det gäller 

svarsalternativen gäller för de 50 flickorna på denna skola. Högst frekvens, 60 procent, vid 

alternativet aldrig eller mycket sällan och 38 procent vid alternativet några gånger i månaden. Den 

lägsta frekvensen 0 procent gäller för samtliga resterande alternativ hos flickorna här.
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3.2.6.3 Ljungarumsskolan 

Vi ser då i diagram 15, fråga 5, att det totalt för Ljungarums 104 elever förhåller sig så att den 

högsta frekvensen på denna fråga ligger vid alternativet aldrig eller mycket sällan där hela 60,6 

procent har angett detta svar. Den lägsta frekvensen, 0 procent, ligger vid alternativet flera gånger 

om dagen. När det gäller de 53 pojkarna så blir då också den högsta,  47,2 procent, frekvensen på 

alternativet aldrig eller mycket sällan och den lägsta 0 procent på alternativet flera gånger om 

dagen. Även de 51 flickornas högsta, hela 74,6 procent, ligger på samma alternativ som för 

pojkarna och totalt. Deras lägsta, 0 procent, frekvenser återfinns på alternativen varje vecka och 

flera gånger om dagen.
74

  

3.2.7 Lättare att umgås över Internet? (fråga 6) 

Diagram 16-18, fråga 6: Tycker du att det är lättare att umgås över Internet än att träffa olika människor personligen? 
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77
 

3.2.7.1 Totala populationen 

Totalt ser vi då i diagram 16, fråga 6, att av de 214 eleverna, i den totala populationen, så ligger den 

högsta frekvensen, 43 procent, vid svaret ibland på frågan om de tycker det är lättare att umgås över 

Internet än att träffa olika personer personligen. Den lägsta frekvensen, 2,8 procent, ligger vid 

svaret helt och hållet.
78

 

3.2.7.2 Trollehöjdskolan 

Vi tittar då återigen på Trollehöjdskolan i diagram17, fråga 6. Totalt på Trollehöjdskolan för denna 

fråga visar det sig att den högsta frekvensen, 41,8 procent, ligger vid svaret ibland och den lägsta, 

5,4 procent, vid svaret helt och hållet. Detta gäller även för de 60 pojkarna på skolan. Hela 41,7 

procent av dessa svarar ibland och 4,4 procent svarar helt och hållet. Även hos de 50 flickorna är 

det dessa svarsalternativ som lämnar högst och lägst frekvens. 42 procent svarar ibland och 2 

procent av flickorna svarar helt och hållet.
79

 

3.2.7.3 Ljungarumsskolan 

Totalt för Ljungarumsskolan i denna fråga då. Det visar sig, som vi ser på diagram 18, fråga 6, att 

även här är det samma svarsalternativ som ger högst och lägst frekvenser både totalt, för pojkar och 

flickor. 45,5 procent av de 53 pojkarna svarade ibland och 7,5 procent svarade helt och hållet på 

frågan. För de 51 flickorna gällde att 43,1 procent svarade ibland och 3,9 procent svarade helt och 

hållet.
80

  

3.2.8 Registrering på chattsidor? (fråga 7) 

Diagram 19-21, fråga 7: Hur många chattsidor är du registrerad på? 
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3.2.8.1 Totala populationen 

Vi kommer då till fråga 7 som berör hur många chattsidor eleverna är registrerade på. På diagram 

19 ser vi då resultatet för den totala populationen, alla de 214 eleverna på denna fråga. Det visar sig 

då att den klart största frekvensen finns på 1 – 2 sidor, 43,5 procent, men att 2 – 4 sidor, 33,6 

procent, också är relativt vanligt. Lägst frekvens finner vi på alternativet ingen alls som endast 2,3 

procent av eleverna har svarat.
84

 

3.2.8.2 Trollehöjdskolan 

Totalt för skolan i denna fråga, av de 110 eleverna på diagram 20, så visar det sig då att högsta 

frekvensen finns på 1 – 2 sidor, 40,9 procent, och den lägsta, 1,8 procent, på alternativet att de inte 

var registrerade på några chattsidor alls. När det gäller de 60 pojkarna så ligger också den högsta 

frekvensen på 1 – 2 sidor, 48,3 procent, men för de 50 flickorna ligger den på 2 – 4 sidor, 48 

procent. Lägst frekvens för pojkarna ligger vid två alternativ. Dels att de är registrerade på mer än 

10 sidor, 3,3 procent, men även att de inte är registrerade på någon alls, 3,3 procent. Flickornas 

lägsta frekvens, 0 procent, återfinner vi vid alternativet som anger att de inte är registrerade på 

någon chattsida alls.
85
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3.2.8.3 Ljungarumsskolan 

Totalt för skolan i denna fråga på diagram 21, av de 101 eleverna, så ligger då den högsta 

frekvensen, 47,5 procent, vid alternativet 1 – 2 sidor och den lägsta, 3 procent, vid alternativet att de 

inte är registrerade på någon chattsida alls. För de 53 pojkarna visar det sig att högsta frekvensen, 

34 procent, återfinns både på 1 – 2 sidor och 2 – 4 sidor och att den lägsta, 3,3 procent, finns vid 

svaret att de inte är registrerade på någon chattsida alls. Högst frekvens, 58,8 procent, för de 51 

flickorna återfinner vi vid alternativet 1 – 2 sidor och de har sin lägsta frekvens, 0 procent, vid 

alternativet mer än 10 chattsidor.
86

 

3.3 Öppna frågor elever 

Dessa frågor redovisas i tabeller. Då eleverna kunde lämna fler alternativ som svar samt meddela 

sin egen uppfattning i frågan så kommer redovisningen av dessa att skilja sig något i variabler från 

enkätfrågornas. För övrigt kommer samma jämförelser att göras i de två första frågorna. Det vill 

säga de inom de olika skolorna, pojkar och flickor, jämförelser mellan skolorna samt helhetsbilden.  

I de två sista frågorna kommer endast jämförelse göras mellan pojkar och flickor, på varje skola och 

mellan varje skola, då åsikterna skiljer sig åt. Procent kommer inte att redovisas, under öppna 

frågor, utan bara det antal som angivits av eleverna för olika aktiviteter. 

Då det gäller aktiviteterna är det vissa som kräver presentation. Många elever uppger bilddagbok 

som alternativ aktivitet på nätet. Bilddagboken.se är en webbplats där individen kan spara och dela 

med sig av sina bilder helt gratis. Denna webbplats är den största, och snabbt växande enligt dem 

själva, för denna form av aktivitet. Det går att redovisa sina dagar med hjälp av egna bilder och 

texter samt att titta på andras bilddagböcker som kan vara intressanta. Det finns även en 

gästboksfunktion.
87

 

Också blogga anges som aktivitet. Ordet blogg, kommer från engelskans weblog, betyder en 

webbjournal eller webblogg, och fungerar som en öppen, personlig dagbok på webben. Begreppet 

kan också ses som någonting mellan en personlig kolumn i en tidning och en dagbok. Typiska 

bloggar brukar handla om dagsaktuella händelser med iakttagelser och synpunkter på dessa från den 

som skriver. Bloggen kan också innehålla länkar till andra intressanta och aktuella webbsidor.
88

    

Många uppger också att de är inne på webbplatsen YouTube som är en webbplats som startade 

2005 och som används för distribution och konsumtion av videoklipp. Från början var tanken 

bakom denna webbplats att ge privatpersoner en möjlighet till att dela med sig av sina egna 

videoklipp så att nätanvändare kunde få tillgång till material som skilde sig från de professionellt 

producerade klippen.
89

  

Det finns fortfarande sådant material på YouTube men mest är det professionellt inspelat material 

såsom musikvideor eller utdrag ur TV-program.
90
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En annan aktivitet som anges är googla som innebär att man söker information över nätet med hjälp 

av sökmotorn Google. Detta är ett sätt att surfa på Internet på som många också anger som aktivitet. 

Detta innebär att individen tar sig runt på olika platser på nätet genom att söka information via olika 

globala datornät.
91

 

3.3.1 Övriga aktiviteter på Internet? (fråga 8) 

Samtliga angivna aktiviteter finns i tabellen. 

Tabell 1: Vilka övriga aktiviteter, förutom att chatta, brukar du hålla på med på Internet? 

Trollehöjdskolan               Ljungarumsskolan 

Aktivitet Pojkar Flickor  Hela 

skolan 

 Aktivitet Pojkar Flickor  Hela 

skolan 

Total 

population 

Spela spel 27 6 33  Spela spel 23 15 38 71 

Surfa 4 5 9  Surfa 2  2 11 

Diskussionsforum 3 3 6  Diskussionsforum 2 3 5 11 

Titta på filmer på YouTube 4 6 10  Titta på filmer på YouTube 5 5 10 20 

Skoljobb 1 7 8  Skoljobb  2 2 10 

Leta information eller googla 9 10 19  Leta information eller googla 11 20 31 50 

Ladda ner filmer musik/fildela 8 1 9  Ladda ner filmer 

musik/fildela 

5 11 16 25 

Maila 1 5 6  Maila 1 2 3 9 

Inget annat än chatta 2 2 4  Inget annat än chatta 1 1 2 6 

Vet inte 2  2  Vet inte 1  1 3 

Vara på Aftonbladets sida 1 2 3  Vara på Aftonbladets sida    3 

Läsa nyheter 3  3  Läsa nyheter 1 2 3 6 

Sport och idrottssidor 5 1 6  Sport och idrottssidor    6 

Vara på köp/säljsidor 5 2 7  Vara på köp/säljsidor 5 3 8 15 

Pornografiska sidor 2  2  Pornografiska sidor 1  1 3 

Bilddagboken 1 8 9  Bilddagboken 2 20 22 31 

Blogg 2 4 6  Blogg  6 6 12 

Kolla filmer 8 2 10  Kolla filmer  3 3 13 

Lyssna på musik eller kolla 

musikvideos 

7 6 13  Lyssna på musik eller kolla 

musikvideos 

4 6 10 23 

Arbetar  1 1  Arbetar  1 1 2 

Tittar på och letar efter bilder  9 9  Tittar på och letar efter bilder    9 

Håller på med rollspel  1 1  Håller på med rollspel    1 

Leta låttexter, sång     Leta låttexter, sång  2 2 2 

Skolans hemsida     Skolans hemsida  2 2 2 

Kolla program man missat     Kolla program man missat  1 1 1 

Svarade ej på frågan 4  4  Svarade ej på frågan 3 1 4 8 
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3.3.2 Vilken/vilka aktiviteter tar mest tid på Internet? (fråga 9) 

Samtliga angivna aktiviteter finns i tabellen 

Tabell 2: Vilken/vilka aktiviteter ägnar du mest tid åt på Internet? Exempelvis spela, chatta, maila eller leta information.  

Trollehöjdskolan              Ljungarumsskolan 

Aktivitet Pojkar Flickor  Hela 

skolan 

 Aktivitet Pojkar Flickor  Hela 

skolan 

Total population 

Spela spel 26 4 30  Spela spel 18 13 31 61 

Chatta 35 40 75  Chatta 23 37 60 135 

Kolla filmer på 
YouTube 

    Kolla filmer på You 
Tube 

1 4 5 5 

Bilddagboken     Bilddagboken 1 7 8 8 

Ladda upp/ner 

filmer musik/fildela 

4 1 5  Ladda upp/ner 

filmer musik/fildela 

4 1 5 10 

Leta information 

eller googla 

10 14 24  Leta information 

eller googla 

6 14 20 44 

Vara på 

köp/säljsidor 

 1 1  Vara på 

köp/säljsidor 

3 3 6 7 

Maila 1 6 7  Maila 1 3 4 11 

Diskussionsforum 3  3  Diskussionsforum 1 2 3 6 

Vet inte     Vet inte 1  1 1 

Lyssna på musik 

eller kolla 
musikvideos 

2 3 5  Lyssna på musik 

eller kolla 
musikvideos 

 1 1 6 

Bloggar     Bloggar  5 5 5 

Titta på sport och 

idrottssidor 

2  2  Titta på sport och 

idrottssidor 

   2 

Titta på filmer 1  1  Titta på filmer    1 

Surfa 1  1  Surfa    1 

Läsa nyheter 4  4  Läsa nyheter    4 

Leta bilder  1 1  Leta bilder    1 

Rollspel  1 1  Rollspel    1 

Svarade ej på 

frågan 

3  3  Svarade ej på frågan 2 1 3 6 
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3.3.3 Påverkan av andra aktiviteter? (fråga 10) 

Alla de uppfattningar som fanns i frågan uppges i tabellen. 

Tabell 3: Hur tycker du umgänget, chattandet på Internet, har påverkat andra aktiviteter som du och dina vänner brukar 

göra? Exempelvis att man väljer att chatta i stället för att göra något ihop. 

Trollehöjdskolan                               Ljungarumsskolan 

Egen uppfattning i frågan Pojkar Flickor  Egen uppfattning i frågan Pojkar Flickor  

Tycker inte att det har påverkat så 
mycket. 

7 4  Tycker inte att det har påverkat så mycket. 5 6 

Tycker inte att det har påverkat alls. 17 11  Tycker inte att det påverkat alls 11 11 

Lättare att få kontakt med folk. 1 2  Lättare att få nya kompisar som man träffar 

sen 

3  

Kanske väljer chatt någon gång i stället 

för att umgås IRL. 

3 1  Tycker att det har påverkat bra. 5  

Har gjort så man chattar i stället för att 

träffas. 

6 6  Tycker det har påverkat ibland 4 1 

Vid sysslolöshet träffas man på nätet. 1   Allt kommer att sluta med bara umgänge på 

nätet o inte träffas. 

1  

Det är roligare att träffas IRL. 1 8  Träffas helst öga mot öga o umgås. 4  

Man kan bestämma träff på chatten 3 2  Man kan bestämma träff över chatten 5 6 

Det blir mindre andra aktiviteter fast man 

hellre träffas. 

3   Träffas nästan aldrig längre. 2  

Vet inte 8 6  Ibland chattar vi istället för träff. 5  

Tycker man ska göra båda delarna både 
chatta och träffas. 

1 3  Negativ på verkan av chatt. Det blir en tom 
dialog. 

1  

I stället för att ringa och om man ska 

lämna papper så kan man skicka det där. 

3   Vi träffas mer än innan för vi bestämmer på 

chatten. 

2  

Träffar kompisar hemma mer sällan och 
skaffar fler längre bort. 

1   Vi både träffas och chattar lika mycket. 3  

Man ska både chatta o träffas lika mycket. 1 3  Chattar inte så mycket träffas hellre.  12 

Vi träffas hellre för det passar inte o 

chatta för oss. 

2 1  Chattar aldrig i stället för att träffas.  2 

Har mer koll på vännerna med chatt  2  Skulle vara mer med tjejkompisar om jag 
inte chattade men inte killkomp. 

 1 

Chattar om jag inte orkar träffas  1  Det är lättare att chatta än att träffas.  3 

Innan chattade vi men nu är det ändrat så 

vi träffas mest. 

 1  Jag har chatt som tidsfördriv.  3 

Vi chattar bara innan det är sovdags.  1  Chattar med dem jag ser sällan.  1 

Inte bra för jag blir blygare IRL. 1   Är bra med chatt när man inte hinner träffas.  4 

Svarade ej på frågan 7   Svarade ej på frågan 5  
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3.3.4 Betydelsen av chattningen? (fråga 11) 

Tabell 4: Vad tycker du att umgänget, chattandet, på Internet har betytt för dig och dina vänner? 

Trollehöjdskolan             Ljungarumsskolan 

Egen uppfattning i frågan Pojkar Flickor   Egen uppfattning i frågan Pojkar Flickor  

Bra att kunna hålla kontakten med vänner 

långt bort. 

4 2  Bra för utökat umgänge plus med andra länder och 

man kan utbyta erfarenheter av spel 

2  

Det har varit bra o betytt mycket. 15 12  Det är enklare att säga saker på chatten 2 5 

Vet ej 11 8  Det är kul för oss att chatta med kompisar och vänner 1  

Inget betytt 7 7  Det kan skapa en del bråk 1  

Lätt att få tag på mina polare. 1 1  Det är bra för vi kan umgås även vid sjukdom. 2  

Vet inte det är bara en rolig sak. 1   Det har inte betytt så mycket 5 11 

Det har varit både bra och dåligt. 2   Det har blivit bättre umgänge med de som bor en bit 
bort. 

1  

Vi kan ha kul via nätet. 1   Det är bra för oss att det finns.  4 1 

Man kan kolla vad som händer i världen. 1   Det är bra när man ska bestämma saker o är gratis. 2 2 

Att vi bestämmer och umgås utan att ringa 
varandra om vi inte orkar. 

3   Det är ett bra sätt att kommunicera på. 3  

Vi har träffat nya vänner IRL tack vare 

chatten. 

7   Det har haft en bra påverkan. 5 2 

Jag tycker det är oförändrat läge. 1   Det har varit lite bra och lite dåligt för oss. 2  

Det har betytt en hel del, 1   Vi pratar oftare när det finns chatt. 8  

Man blir snabb på att skriva och/ eller 

beroende av att skriva. 

2   Jag chattar i stället för att ringa. 3 5 

Har inte betytt så mycket. Lite bara. 2 2  Bättre kontakter för mig men sämre självförtroendet.  1 1 

Det är smidigt för mig o polarna. Gratis 
med. 

1 1  Det har inte haft någon påverkan alls. 3  

Möter många nya kompisar på chatt.  9  Det har betytt mycket. 3 5 

Känner personer bättre nu tack vare 

chatten. 

 2  Det har betytt att vi lättare får kontakt med andra 

människor. 

1 3 

Synd att man inte kan träffas på riktigt.  1  Det har förbättrat relationerna. Vi har kommit 

varandra närmare. 

1 9 

Mest problem.  1  Lättare att hålla kontakt med flera samtidigt.  3 

Roligt att chatta men vi ses hellre eller 
pratar i telefon. 

 1  Håller kontakt med kompisar som finns i andra städer 
eller bor långt bort. 

 10 

Det är mycket lättare att prata om problem 

på chatten. 

 3  Betyder mycket för de kontakter man har på annat 

sätt. 

 1 

    Kan lätt bli missförstånd när man chattar.  3 

    Det är inte samma sak som att umgås IRL men det 
kanske blir det i framtiden. 

 1 

    Vissa blir beroende.  2 

    Vet ej  2 

    Vi får nya saker att prata om när vi träffas IRL.  2 

    Bra för skolarbetet   3 

Svarade inte på frågan 13 5  Svarade inte på frågan 4  
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3.4  Lärarintervjuformulären 

Lärarintervjuformulären kommer att redovisas som följer. Lärarna är numrerade från 1-8, för att det 

ska gå att se samtliga kommentarer i sin helhet från varje, där lärare 1-4 är från Trollehöjdskolan 

och således undervisar de elever, i SO ämnen, som ingått i undersökningen därifrån. Lärare 5-8 är 

då från Ljungarumsskolan och undervisar eleverna i SO ämnena där. Här är frågorna i sin helhet 

överrubriker.  Svaren har lämnats anonymt och jag har inte frågat efter kön, ålder eller bakgrund på 

lärarna eftersom jag tittar på svaren som gällande lärare i allmänhet.  

3.4.1 1. Vad tycker du som lärare om de sociala virtuella nätverken d v s chattandet 

samt umgänget på nätet samt dess betydelse för eleverna?  

3.4.1.1 Trollehöjdskolans lärare 

Lärare 1, från Trollehöjd, tyckte sig ha lite för dålig koll själv på saken men tyckte att om umgänget 

var ”friskt” så är det OK. Vidare tyckte denna lärare att det fanns en risk för att man kunde fastna i 

datorn.
96

  

Lärare 2 menade att det finns många fördelar. Att vissa elever har kontinuerlig kontakt med 

kompisar hela kvällarna, i stället för att använda telefon. Lärare 2 visste inte vilken roll det spelar 

för eleverna och tyckte att jag skulle fråga dem.
97

  

Lärare 3 tyckte att det var mycket trevligt och att de umgås med vänner nära men även okända från 

hela världen. Denna lärare menade att de bestämmer vad de ska träffas, vad de ska göra i helgen 

samt hjälper varandra med läxor.
98

  

Lärare 4 tyckte att det var positivt att eleverna snabbt kan komma i kontakt med varandra och 

utbyta idéer men tyckte det var negativt om det skulle bli så att elevens liv kretsar kring datorn.
 99

 

3.4.1.2 Ljungarumsskolans lärare  

Från Ljungarum menade lärare 5 att denna hade en både och känsla. Att det var bra för eleverna lär 

sig använda datorn och att de utvecklar flera tekniska förmågor samt att de elever som är blyga 

eller, på något sätt, mindre sociala kan få en chans till kontakt. Det som var mindre bra var att 

ungdomar lättare kan hota eller trycka ner varandra genom att använda chatt. Denna lärare menade 

också att ungdomarna inte alltid behöver ta ansvar för det de visar eller säger och att man kan vara 

väldigt anonym på gott och ont.
 100

 

Lärare 6 tyckte att som lärare anser denna att de sociala virtuella nätverken tar mycket tid i anspråk 

för många av eleverna och att denna det är tid som kan ägnas åt andra umgängesformer.
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Lärare 7 tyckte inte att det var något konstigt utan en naturlig följd av teknisk utveckling. Denna 

menade också att de flesta dessutom klarar av att skilja på virtuell och verklig kommunikation. 

Denna lärare tyckte också att det är tydligt att det har större betydelse för elever med färre 

fritidsaktiviteter och att de idrottsintresserade eleverna nog inte känner lika stort behov av umgänge 

på nätet som andra.
102

 

Lärare 8 menade att allt har sina fördelar för dem som har trygga basrelationer och att det i annat 

fall finns en risk för att de blir förlorare. Denna lärare menar att det kanske var på det sättet förr.  

Att det kanske var så att de som hade det svårt hemma kunde kompensera det med konstruktiva 

vänskapsförhållanden.
103 

 

3.4.2 2. Tar du upp sociala eller sociala virtuella nätverk i din undervisning och i så 

fall i vilket sammanhang och hur?  

3.4.2.1 Trollehöjdskolans lärare 

Lärare 1 svarar att denna undervisar i ämnet livsstil och att det där kommer upp i olika sammanhang 

men då talas det mest om risker.
104

 

Lärare 2 svarar då ja i samband med källkritik samt etik.
105

 

Lärare 3 menar att denna tog upp det en gång i samband med kränkning.
106

 

Lärare 4 nämner livsstilsfrågor och kan man lita på det som skrivs på nätet? Frågan blir också hur 

mycket man ska lämna ut om sig själv? Denna lärare menar också att detta är typiska 

diskussionsfrågor.
 107

 

3.4.2.2 Ljungarumsskolans lärare 

Lärare 5 jobbar både i ett SO nätverk och i ett livskunskapsnätverk där denna, i båda ämnena, tar 

upp för och nackdelar med dessa nätverk. Denna lärare försöker att få dem att bli mer kritiska och 

tänka efter hur de själva vill ha det i sin chattvärld. Denna lärare tycker det är viktigt att få eleverna 

medvetna om teknikens värld och hur den fungerar samt att det sociala livet måste balanseras med 

att träffa människor i verkligheten.
 108

 

Lärare 6 tar upp detta i samband med lag o rätt och etik o moral. Där denna berör de svårigheter och 

möjligheter social virtuella nätverk innebär. Exempelvis mobbing, kränkning och behov.
109

 

Lärare 7 menar att det hela tiden känns som om man tar upp det men framförallt i livskunskap som 

ju, enligt denna lärare, måste utgå från elevernas vardag. Sedan, menar denna, finns det ju praktiska 

förklaringar när det gäller kommunikation i övrig undervisning.
110
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Lärare 8 tar upp detta bland annat när samtida livsform och lilla historien är aktuella. Hur livet har 

förändrats de senaste tjugo åren genom den nya tekniken. Denna lärare menar ett det även inom 

samhällskunskap och svenska finns kopplingar kommunikation – sociala nätverk respektive hur 

språket förändras genom snabbskrivande på datorn.
111

                 

3.4.3 3. Tycker du eller märker du som lärare att eleverna chattar mer på nätet, med 

varandra, i stället för att träffas och umgås öga mot öga med varandra?  

3.4.3.1 Trollehöjdskolans lärare 

Lärare 1 svarar kort och gott att för en del är det nog så.
 112

 

Lärare 2 svarar att denna inte vet.
113

 

Lärare 3 svarar inte alls på denna fråga.
114

 

Lärare 4 vet inte om det är på detta viset.
115 

 

3.4.3.2 Ljungarumsskolans lärare 

Lärare 5 tycker både och samt menar att i skolan träffas eleverna och att de har lite tid att sitta och 

chatta under skoltiden. Denna lärare har hört, genom samtal, att de sitter en del hemma eller hos 

varandra och chattar med kompisar från skolan samt från andra skolor.
116

  

Lärare 6 svarar ja och att ett flertal elever brister i förmåga då det gäller att samtala öga mot öga.
117

 

Lärare 7 tror att det är så för vissa mer än andra och att det hänget ihop med hur elevernas fritid ser 

ut eller vad de bor. Landet mer, stan mindre, menar denna lärare, men påpekar också att det är grovt 

generaliserat.
118

 

Lärare 8 menar att denna egentligen inte vet men att det är klart att eleverna ser detta som ett av 

flera sätt att kommunicera på. Jo, menar denna lärare också, troligtvis sitter många hemma och har 

genom spel kontakt med andra oberoende av plats och tid på dygnet.
119

 

3.4.4 4. Tror du att lärare kan påverka elevers chattande på nätet genom   

undervisningen och i så fall hur? 

3.4.4.1 Trollehöjdskolans lärare 

Lärare 1 hoppas att det går att påverka så att eleverna undviker en del av det som inte är bra med 

chatt.
 120
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Lärare 2 tror att vi lärare, liksom andra vuxna, kan påverka vad de skriver (etik) genom att ge 

eleverna tankar om eller kunskap om olika situationer.
121

 

Lärare 3 har inte svarat på denna fråga.
122

 

Lärare 4 menar att chattandet kan vi nog inte påverka men förhoppningsvis blir eleverna lite mer 

observanta med vad de skriver och med vem de chattar.
123

 

3.4.4.2 Ljungarumsskolans lärare 

Lärare 5 har inte svarat på denna fråga.
 124

 

Lärare 6 svarar ja och då genom att arbeta med värdegrundsfrågor samt eventuellt genom 

rollspel.
125

 

Lärare 7 menar att målet är att göra eleverna medvetna om risker, fördelar, nackdelar m.m. Att 

installera ett filter i deras hjärnor som reagerar mot risker.
126

 

Lärare 8 har inte svarat på denna fråga.
127

  

4 Resultat  

Först kommer jag att titta på resultatet av undersökningen på eleverna och sedan lärarna. Jag 

kommer också att dra vissa paralleller på de ställen det är relevant i resultatet. 

4.1 Resultat av kryssfrågor elevenkät 

Resultatet av frågorna kommer att jämföras med min teori samt annan forskning. Jag kommer också 

att använda det för att försöka besvara frågeställningarna, vilket kommer att anges där det är 

aktuellt.  

4.1.1 Resultat inledningsfråga  

Den första frågan jag ställde på enkäten redovisades inte med diagram, redovisning sidan 17, 

eftersom det är en inledande urskiljningsfråga. Om eleven valde att kryssa i detta alternativ, om du 

aldrig chattar eller umgås med någon via Internet ska du kryssa i denna ruta och lämna in 

formuläret, så besvaras inte de efterföljande undersökningsfrågorna. Det var endast 5 elever som 

svarade här. Detta är således att mycket litet antal och samtliga kom från det mindre samhället 

Mullsjös skola Trollehöjdskolan.  
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Detta är bara 2,3 procent av den totala populationen vilket skulle innebära att hela 97,7 procent av 

de undersökta eleverna någon gång umgåtts/chattat eller umgås/chattar på nätet. Detta är en klar 

internetaktivitet, även om den inte bevisar hur ofta användandet skett eller sker, vilket då kan 

jämföras med medierådets undersökning där det framgår att internetanvändandet uppgår till 95 

procent, hos ungdomar mellan 12-16 år.
128

  

I medierådets undersökning handlar det då inte enbart om deltagande i sociala virtuella nätverk men 

det kan ändå ge en fingervisning åt att de siffror jag fått fram i resultatet på denna fråga, gällande 

utbredningsdelen, kan vara sanna. Varför de 2,3 procent som svarade att de aldrig chattar eller 

umgås på nätet samtliga kom från det mindre samhället framkommer inte av min undersökning utan 

får bara bli ett konstaterande. Förmodligen rör det sig om en slump men kan ändå tagas i beaktande 

i det fortsatta resultatet då jag i min teori antagit, att skillnaden mellan större stad litet samhälle 

skulle vara marginell om det finns någon överhuvudtaget. Jag anser också att denna fråga har svarat 

på en del av min första frågeställning, om utbredningen av virtuella sociala nätverk här gällande 

chattning, då det framkommer att 97,7 procent av urvalsgruppen någon gång har chattat. Detta kan 

peka på en hög utbredning av chattning även om detta resultat bara gäller en grov översikt av 

huruvida eleverna kommit i kontakt med chatt överhuvudtaget. Ett mer kompletterande och 

exaktare svar på den egentliga utbredningen ska framkomma i resultaten på de andra frågorna. 

Min första frågeställning var då: Hur stor är utbredningen, skillnad mellan pojkar och flickor, 

större stad och mindre samhälle när det gäller medverkande i virtuella sociala nätverk, genom 

chatt, bland elever i årskurs 9? Här avser jag att en del av svaret gällande utbredningen kan märkas. 

Det vill säga att utbredningen är hög. 

4.1.2 Resultat fråga 1  

Den första kryssfrågan enkäten, där det efterfrågas hur ofta eleven är inloggad på en chattsida 

samtidigt som denna arbetar/pluggar vid datorn, redovisas då med diagram, liksom resten av 

enkätfrågorna där kryssalternativ gäller.  

När det gäller den totala populationen, som vi ser i diagram 1 på sidan 18, så märker vi att det finns 

en hög utbredning när det gäller chattande samtidigt som annat arbete sker vid datorn. Det är dock 

fler, 16,4 procent av de 214 elever som ingått i undersökningen, än jag trodde som har svarat att de 

aldrig chattar när de arbetar vid datorn. Om vi tittar på det höga användandet, mer än några gånger i 

månaden, så är det hela 62,6 procent av eleverna som kryssat vid dessa alternativ. Detta tyder också 

på en hög utbredning av medverkande i sociala virtuella nätverk vilket jag frågat efter i min första 

frågeställning.   

Tittar vi på fördelningen inom grupperna, diagram 2 och 3, så ser vi att det är fler elever på 

Ljungarum som avstår att chatta när de arbetar vid datorn än på Trollehöjdskolan. Det skiljer också 

mellan pojkarna och flickorna på skolorna i denna fråga då fler flickor aldrig chattar samtidigt som 

de arbetar vid datorn på Ljungarum medans fler pojkar aldrig gör det på Trollehöjd. Vidare är det 

65,4 procent av eleverna på Trollehöjdskolan som är höganvändare, alltså mer än några gånger i 

månaden, och 59,6 procent på Ljungarum så här skiljer det också något.  
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Det finns vissa skillnader i grupperna överlag som är intressanta och som framgår på diagram 2 och 

3 på sidan 18. Många av pojkarna på Trollehöjd har svarat att de alltid är inloggade när de arbetar 

och det skiljer markant mellan flickorna och pojkarna där. Även på Ljungarum är det fler pojkar än 

flickor som alltid är inloggade när de arbetar men här är skillnaden i frekvenser inte så hög. Tittar vi 

på helheten så ser vi att pojkarna på Ljungarum har högre staplar på alla alternativ som betyder en 

hög utbredning av chattande under annat arbete och att det endast är det låga användandet, några 

gånger i månaden samt aldrig, som visar en högre stapel för flickor.  

Pojkarna på Ljungarumsskolan har även högre frekvens vid den högsta stapeln, vid alternativet flera 

gånger i veckan, än flickorna. Detta kan tyda på att pojkarna på Ljungarumsskolan chattar mer än 

flickorna överlag eftersom de till större del är inloggade och chattar även när de arbetar. 

Bilden ser lite annorlunda ut för Trollehöjdskolans elever. Flickorna står för de högre stolparna på 

de alternativ som står för en stor utbredning av chatt under arbete med datorn, förutom alternativet 

alltid inloggad. Här är det också fler pojkar, till skillnad från Ljungarum, som angett att de bara 

chattar några gånger i månaden när de arbetar vid datorn. Dock, om man tittar på helheten i diagram 

2, så föreligger det nog mer chatt under arbete för pojkarna än flickorna tack vare den stora 

skillnaden vid alternativet jag är alltid inloggad då. 

Pia Södergård menar ju att chattarna är de användare som har en breddad och hög användning av 

datorn, i sin avhandling vilket jag också kan märka när jag ser resultatet på denna fråga. Många av 

eleverna väljer att göra flera saker samtidigt på datorn vilket är en bred användning och de gör det 

ofta vilket tyder på en hög användning. I en av min teori menar jag att de sociala virtuella nätverken 

upptar den största delen av tiden ungdomarna tillbringar på nätet. Detta kan ju visas här genom att 

de även chattar samtidigt som de gör andra viktiga arbeten och är höganvändare enligt Södergård.
 

129
 

Sammanfattningsvis, när det gäller höganvändandets skillnader, mellan pojkar och flickor på 

skolorna ser vi att 60 procent av Trollehöjdskolans pojkar är höganvändare inom detta område 

medans 72 procent av flickorna är det. Detta visar på en totalt större utbredning av flickornas 

användande här, under dessa omständigheter. På Ljungarumsskolan är det 71,7 procent av pojkarna, 

som är höganvändare, och 47 procent av flickorna. Det skiljer en hel del på dessa skolor i denna 

fråga och mer mellan pojkar och flickor på Ljungarum än på Trollehöjd. Det visar sig att fler flickor 

chattar när de arbetar vid datorn i skolan i det mindre samhället än i den större staden och att det 

motsatta gäller för pojkar.  

Resultatet i denna fråga ger också svar på en del av min första frågeställning då det visar sig finnas 

en del skillnader mellan skolor, flickor och pojkar i staplarna på diagrammet.  

Detta frågeresultat kan även ge en fingervisning i min andra frågeställning: Hur mycket tid upptar 

de virtuella sociala nätverken/chattning bland eleverna i årskurs 9, när de är uppkopplade på 

Internet? Bevisligen framgår att många av dessa elever chattar även under annat arbete vid datorn 

vilket kan tyda på att sociala virtuella nätverk, genom chatt, upptar största delen av tiden vid 

Internetanvändande. 

4.1.3 Resultat fråga 2 

Här efterfrågas då hur ofta eleven chattar aktivt på nätet under fritiden, alltså bara ägnar sig åt 

chattandet, när denna sitter uppkopplad på nätet. Denna fråga kopplas också till en del av min teori, 

som jag nämner ovan, och redovisas på sidorna 19,20 samt 21.  
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Frågan kan inte kopplas till bredden som Södergård talar om men väl till hennes höganvändare. Hon 

menar ju också att dessa användare är på nätet så gott som dagligen.
130

 

I min teori antar jag ju också att de virtuella nätverken upptar en stor del av fritiden vilket skulle 

vara fallet om individen väldigt ofta bara ägnar sig åt aktiv chattning när denne är uppkopplade på 

nätet på fritiden.   

I diagram 4, på sidan 19, ser vi då att det inom den totala populationen är en stor utbredning av 

chattning på fritiden. Det är en väldigt låg frekvens, 3,3 procent, av alla elever som aldrig chattar 

aktivt och detta innebär då att hela 96,7 procent av alla eleverna som ingått i undersökningen någon 

gång ägnar sig åt enbart chattning på fritiden. Sen är det naturligtvis ganska många av dem som 

bara gör det några gånger i månader men tittar man på den totala siffran för de som gör det flera 

gånger i veckan eller oftare så ligger den på hela 71,5 procent vilket är högt och pekar på en stor 

utbredning av chattande bland dessa elever. 

Här kan då också nämnas de siffror som Gustavsson och Symreng hade fått fram, 64 procent, samt 

Ungdomsbarometern, 87 procent när det gällde ungdomar som chattar flera gånger i veckan som en 

jämförelse med mina resultat för att på detta sätt kunna stärka realiteten i dem. 

Detta ger då också en vink om utbredningen av sociala virtuella nätverk, genom chatt, bland dessa 

elever vilket jag frågar efter i den första frågeställningen. Även när det gäller min teori, den delen 

jag nämner ovan, så tycker jag att resultatet i denna fråga stärker denna del. Chattning upptar helt 

klart en stor del av de flesta av dessa elevers fritid. Resultatet på denna fråga klarlägger också till en 

stor del svaret på min andra frågeställning. Det är, för väldigt många elever, chattning som upptar 

mycket tid av den de tillbringar uppkopplade på Internet. 

När det gäller skillnaderna mellan litet samhälle och större stad samt mellan könen så kan detta 

urskiljas i diagram 5 och 6 på sidan 20. Det är exempelvis fler elever på Ljungarumsskolan som 

uppger att de aldrig chattar aktivt på fritiden än på Trollehöjdskolan och fler elever på Trollehöjd än 

på Ljungarum som uppger att de alltid är inloggade då. Vid övriga alternativ är det förhållandevis 

jämnt mellan skolorna. Det visar sig också vissa skillnader mellan pojkarna och flickorna på 

skolorna liknande de i förra frågan. Vid en kontroll av procentuellt höganvändande, de som svarat 

på alternativ som gäller minst flera gånger i veckan, så ser vi att av Trollehöjdskolans pojkar så är 

det 71,3 procent som är det och för flickorna 74 procent. På Ljungarums så gäller 69,8 procent för 

pojkarna och 68,6 procent för flickorna. Här är skillnaden inte så stor mellan skolor och kön men 

det finns något högre frekvenser på Trollehöjdskolan.  

Detta resultat ger också en del av svaret på min första frågeställning. Utbredningen är även här hög 

och det finns en liten skillnad mellan kön och skolor. Det ger även ännu en fingervisning till 

frågeställning två. Även här visar det sig att chatten tar mycket av den tid eleverna tillbringar 

uppkopplade på Internet. 

4.1.4 Resultat fråga 3 

Nu kommer vi in på umgänget utanför datorn och alltså IRL.  

Här, samt med nästa fråga, hoppas vi kunna skönja om det finns någon påverkan av det sociala 

virtuella umgänget på det IRL. Vilket skulle ge oss en del av svaret på min tredje frågeställning: 

Hur påverkas kamratskapskrets och övriga, fysiska, kamrataktiviteter av sociala virtuella 

nätverk/chatt?  
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Här frågades då efter hur ofta eleven umgås och träffar sina vänner personligen på fritiden, inte 

under skoltid. Denna fråga redovisas på sidorna 21 och 22.  

Vi tittar på diagram 7, sidan 21, och ser att staplarna visar på ett stort personligt umgänge på fritiden 

och samtliga frekvenser är högst på alternativet flera gånger i månaden. Här är också, vid en 

jämförelse diagram 8 och 9, frekvenserna mycket jämna både i skolorna, sinsemellan dem samt 

könsmässigt. Det finns dock ett fåtal som svarar att de aldrig eller mycket sällan träffar sina vänner 

personligen på fritiden men också ett fåtal som svarar att de gör det flera gånger om dagen.  

Resultatet fastställer att de flesta av dessa elever har ett regelbundet umgänge med vännerna på 

fritiden, utanför den virtuella världen, och att de virtuella sociala nätverken inte påverkar detta 

något eftersom det finns tid till att träffas så mycket trots deras att de finns. I min teori menade jag 

att dessa virtuella nätverk tar tid från övrigt kamratumgänge men resultatet här kan då visa på 

motsatsen.  

Dock kan ingen klar slutsats dras förrän vi ser resultatet på nästa fråga. Vi kan heller inte veta om 

detta umgänge skulle varit större utan de sociala virtuella nätverken eller hur de umgås. Det kan 

röra sig om att sitta och chatta gemensamt. Detta framgår inte i denna undersökning. I nuvarande 

läge kan vi bara se att det inte verkar synas någon påverkan av övrig kamratskap, och umgänge, 

med utgång av resultatet på denna fråga. 

Eva Johansson kommer ju fram till att relationsmönster förändras, i sin undersökning, och att 

sociala relationer kan förskjutas till nätet, liksom jag tror i min teori. Hennes undersökning pekar då 

på motsatsen, att den reella vänskapskretsen utökas med nätvänner. Det vill säga att mer umgänge 

sker IRL med dem som individerna finner genom nätumgänget.
131

  

Det kan då vara så, när det gäller de elever som ingår i min population, att dessa har skaffat fler nära 

vänner genom umgänget på nätet och att det påverkar siffrorna. Detta kommer vi förmodligen att 

märka på resultatet i de öppna frågorna.  

4.1.5 Resultat fråga 4 

Här har jag då frågat efterfrågat hur ofta eleverna umgås med sina närmaste vänner, även de som 

bor i närheten, genom att chatta på internet. Här ska vi nu få en bild av hur stort detta umgänge är 

bland dessa elever och kan ytterligare knyta till frågeställning tre som i förra frågans resultat. 

Frågan redovisas på sidorna 23 och 24. 

I diagram 10 på sidan 23, den totala populationen, ser vi klart och tydligt att det förekommer ett 

stort umgänge med de närmaste vännerna genom chatt på nätet. Om vi tittar på de alternativ som 

visar svar på att detta sker varje vecka eller mer så är det hela 73 procent som har angett något av 

dessa alternativ. Återigen visar detta på en hög utbredning.  

Vi kan på diagram 11 och 12 se att flickorna på Ljungarumsskolan skiljer sig något från resterande 

grupper eftersom de inte har sin högsta frekvens vid alternativet varje dag som de andra grupperna 

har. Tittar vi totalt på de alternativ som anger att umgänge sker ofta på detta sätt så är det 73,3 

procent av Trollehöjdskolans pojkar som angett detta samt 68 procent av flickorna där. 83 procent 

av Ljungarums pojkar samt 66,7 procent av flickorna har angett något av dessa alternativ vilket 

visar på en högre skillnad mellan pojkar och flickor på Ljungarum än på Trollehöjd. Vi kan också 

konstatera att Ljungarumsskolans pojkar är de som umgås mest med sina närmaste vänner över 

chatt, av urvalsgrupperna. 
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I min teori menar jag att ungdomarna skaffar nya vänner på nätet för att umgås IRL och detta 

framgår också i Eva Johanssons undersökning som jag tidigare nämnt.  

Även Patrik Hernwall menar ju, i sin rapport, att chatten i första hand används till att få kompisar 

och att detta syns som ett tydligt värde med detta sätt att kommunicera på.
132

 

Vi kan också koppla detta till Gustafssons & Symrengs undersökning som visar att ungdomar håller 

kontakt med sina vänner, som de träffar IRL, genom chatten.
133

 

Resultaten visar att chatten har blivit ett mycket viktigt kommunikationsverktyg och att min teori 

om att eleverna offrar umgänge IRL för chatten kanske faller eftersom både IRL umgänget och 

nätumgänget är betydande samt att chatten utvecklar övrigt umgänge. Detta måste, om så är fallet, 

ses som positivt. De öppna frågornas resultat ska ge en klarare bild om förhållandet även här.  

Jag anser också att denna fråga har gett vissa svar angående utbredningen av dessa sociala virtuella 

nätverk, vilket jag frågar som en del i min första frågeställning, då även resultatet här stärker den 

betydande utbredningen av dessa.  

4.1.6 Resultat fråga 5 

Fråga 5 visade sig var en lågoddsare. Här frågar jag efter om eleven brukar chatta i gruppchatter. 

Denna fråga redovisas på sidorna 24 och 25. Det var föga intresse, bland eleverna i 

undersökningsgruppen, för att vara inne och chatta på sådana platser. Alternativet aldrig eller 

mycket sällan visade sig vara den högsta frekvensen för samtliga grupper, gällande denna fråga, 

vilket vi ser på diagram 13 på sidan 24. Det är bara 15,4 procent av den totala populationen som 

angett någon av de alternativ som visar att de chattar på gruppchatter varje vecka eller mer. Detta 

tyder på en låg utbredning av gruppchattning. På Trollehöjdskolan var det 21,7 procent av pojkarna 

och ingen av flickorna som angett något av dessa alternativ och på Ljungarum var det 28,3 procent 

av pojkarna och 9,8 procent av flickorna som vi ser på diagram 14 och 15.  

Således har pojkar, vid en jämförelse pojkar flickor, större intresse av gruppchatter. Detta kan också 

skönjas vid alternativet några gånger i månaden. Vi kan också se i detta diagram att totalt sett så 

finns det flest intressenter av gruppchattning på Trollehöjdskolan men att de pojkar på 

Ljungarumsskolan som har detta intresse gör det oftare. 

I min teori menar jag att skillnaden mellan litet samhälle större stad är marginell vilket hittills stämt 

i vissa fall men i andra har klara skillnader setts.  Här kan vi då, i de två första svarsalternativen, se 

en något större skillnad på de totala stolparna för vardera skolan vilket skulle innebära eleverna på 

Trollehöjdskolan har ett större intresse totalt för gruppchatter än eleverna på Ljungarumsskolan 

vilket är intressant för min teori då den inte ser ut att stämma helt med det resultat vi hittills sett.    

4.1.7 Resultat fråga 6 

Fråga nummer 6 i undersökningen, redovisas på sidorna 26 och 27, börjar beröra lite av 

fenomenografin. Här handlar det om vad eleverna tycker om en situation, i detta fall huruvida 

lättheten att konversera via ett socialt virtuellt nätverk gentemot en kontakt IRL upplevs. Detta är ju 

också något jag tar upp i min teori där jag tror att eleverna tycker det är lättare att uttrycka sig, dela 

med sig av känslor samt att eleverna är öppnare på chatten än IRL. Här efterfrågar jag då om elever 

tycker det är lättare att umgås över Internet än att träffas personligen.   
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Mikael Jakobsson menar ju, i sin avhandling, att det är av största vikt med engagemang samt 

förmåga att kunna konversera i de sociala virtuella nätverken. Detta är då väldigt viktigt för 

anseendet inom dessa nätverk.
134

 

I min teori menar jag, gällande detta, att eleverna tycker det är lättare att umgås via dessa virtuella 

sociala nätverk samt att det sker en förändring av övrigt kamratumgänge IRL. Detta rör också min 

tredje frågeställning gällande påverkan av övrigt kamratumgänge.  

Det som hittills framkommit är ju att kamratumgänget inte minskat pågrund av chattandet, men 

frågan är då om det förändrats. Enligt Jakobsson kan en viss distans, uppkomma, i det vanliga 

umgänget på grund av de sociala virtuella nätverken.
135

Kanske blir det då någon form av 

förändring. Det vill säga att eleverna tycker att det är lättare att umgås genom chatten. 

När det gällde den totala populationen såg vi, i diagram 16 på sidan 26, att svaret ibland dominerade 

klart. Detta gäller även diagram 17 och 18. Det syns ingen nämnvärd skillnad mellan skolorna och 

könen i denna frekvens heller. Ljungarumsskolans elever har högre frekvens när det gäller svaret 

inte alls däremot, och Trollehöjdskolans elever på svaret oftast. Flickorna på Ljungarum tycks i 

större utsträckning tycka att det inte alls är lättare att prata över chatt än Trollehöjdsflickor. 

Däremot kan skönjas att pojkarna överlag på bägge skolorna kan tycka att det är lättare att prata 

över chatt än att träffas personligen. 

Tittar vi totalt på de alternativ som anger att det skulle vara lättare ibland eller oftare att prata över 

chatt så är det 63,6 % som angett något av dessa svar på denna fråga. För Trollehöjdskolan gäller 

frekvenserna 61,7 procent för pojkar och 72 procent för flickor och för Ljungarum gäller 67,9 

procent för pojkar och 52,9 procent för flickor som angett något av dessa alternativ. Helt klart är det 

flest bland flickorna på Trollehöjdskolan som tycker det är lättare att umgås på nätet än att träffas 

personligen.  

Kanske är det då så att vissa saker som är svåra att tala om IRL blir lättar att tala om över chatten 

för väldigt många av eleverna, ibland, och att detta är en sorts luftsluss för känslor just då. Dessa 

elever har då funnit en trygg plats i sina sociala virtuella nätverk och känner sig respekterade samt 

en tillhörighet där. När det gäller min tredje frågeställning, där jag frågar efter påverkan av övrigt 

kompisumgänge, kan vi också få en vink om hur det påverkas. Kanske väljer många av eleverna att 

prata med sina vänner om problem, eller få råd om saker över nätet, i stället för att göra det när de 

träffas personligen.  

Vi kan dock ändå inte säga, med utgång av detta resultat, att det skulle vara utmärkande med ett 

lättare umgänge via chatt, eftersom så många som 29 procent av alla elever angett svaret inte alls 

eller vet ej, men att så många angett svar som innebär att det många gånger är lättare att umgås över 

chatt kan peka på en utveckling åt ett sådant håll.  

4.1.8 Resultat fråga 7 

Detta är ännu en utbredningsfråga som ska hjälpa till att klarlägga min första frågeställning och 

delen av denna som berör detta. Här frågas då efter hur många chattsidor eleverna är registrerade på 

och frågan redovisas på sidorna 27, 28 och 29. 
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I diagram 19 på sidan 27 ser vi att trots den stora utbredningen, som framkommit i resultaten av 

vissa av de andra frågorna, så är inte registreringen på chattsidor så omfattande som det kunde 

tyckas. De flesta svaren finns på alternativen 1-2 sidor, vilken har högst frekvens inom hela 

populationen, och 2-4 sidor.  

I diagram 20 och 21 ser vi att störst skillnad mellan könen i skolorna ligger på alternativet 1-2 sidor. 

Trollehöjdskolans elever har något större frekvens på alternativet 2-4 och Ljungarums elever på 1-2.  

Totalt sett är Ljungarums elever registrerade på flest sidor men skillnaden är inte markant så här 

stämmer min teori om små skillnader, i jämförelse mindre samhälle och större stad, ganska bra. När 

det gäller utbredningen, rörande min första frågeställning, så kan vi konstatera att det förekommer 

en stor utbredning av användandet men att den är koncentrerad till ett fåtal chattsidor.  

4.2 Resultat öppna frågor elevenkät 

Vi ska nu se om de öppna frågornas resultat ger oss ytterligare svar på mina frågeställningar samt 

ger underlag för min teori. Som jag tidigare nämnt görs ingen sammanlagd jämförelse mellan skolor 

samt helhet i de två sista frågorna, här, utan bara mellan pojkar och flickor inom skolorna och 

sinsemellan skolorna.  

4.2.1 Resultat fråga 8 

Här frågar jag då efter vilka övriga aktiviteter, förutom att chatta, som eleven brukar hålla på med 

på Internet. Detta för att få en överblickande bild av internetanvändandet, hos dessa ungdomar, när 

chatten inte är inräknad. Tyvärr har 3 elever på varje skola valt att inte svara på denna fråga. 

I tabell 1, på sidorna 30, ser vi att av pojkarna på bägge skolorna, så är det spela spel som är den 

vanligaste aktiviteten förutom att chatta på Internet. Det är också fler flickor på Trollehöjd, som 

anger spel, än på Ljungarumsskolan.  

För flickorna i övrigt är det vanligast att leta information eller googla på Trollehöjdskolan och att 

vara på bilddagboken för Ljungarumsflickorna. Att leta information eller googla är också mycket 

förekommande på Ljungarumsskolan. Det visar sig då en skillnad mellan flickorna på de bägge 

skolorna. Men sammanlagt ser vi att spel är den vanligaste aktiviteten som angetts i denna fråga. Vi 

ser också att det förekommer en hel del andra skillnader i tabellen. Dels mellan pojkar och flickor 

men också mellan skolorna. Vissa saker gör inte pojkarna alls, av det som flickorna gör, och det 

omvända förekommer också. Vidare är det många aktiviteter som skiljer skolorna åt. Ett bra 

exempel är då intresset av sport och idrottssidor där sex elever har angett detta vid Trollehöjdskolan 

men ingen på Ljungarumsskolan. Det är naturligtvis svårt att ange orsaken till de skillnader som 

förekommer. Det enda vi med säkerhet vet, skiljer eleverna, är det geografiska läget samt 

omgivning, olika lärare och skolor samt, naturligtvis, sociala faktorer. Kanske är det olika saker 

som är ”inne” helt enkelt och detta kanske är avgörande.  

När det gäller sport och idrott så är kanske helt enkelt läget som avgör. Min erfarenhet, efter arbete 

och verksamhetsförlagd utbildningstid på skola i Mullsjö, är att många elever är engagerade i olika 

föreningar och håller på med sporter i detta samhälle. Detta på grund av tillgången och närheten till 

dessa aktiviteter. Nära till elljusspår och omfattande natur samt även MSOK (Mullsjös Sport och 

Orienteringsklubb) som har stort samarbete med skolorna när det gäller sportliga aktiviteter.  När 

det gäller Ljungarumsskolan så är det kanske andra aktiviteter, vilka är mer lättillgängliga i en 

större stad, som lockar mer än sporten även om det finns tillgång till sådana aktiviteter. Intresset är 

kanske inte så stort för sportsidor då. 
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Sen finns det också intressanta likheter som spel och bilddagboken, som jag tidigare nämnt, men 

också musik och filmintressen samt diskussionsforum och så vidare. Tittar vi på hela tabellen så 

framkommer det att många intressen är likartade mellan skolorna vilket tyder på en viss 

samhörighet trots de olika förutsättningarna och vissa skillnader.  

I min teori tror jag inte att skillnaden är marginell mellan skolorna, om det överhuvudtaget finns 

någon, men när vi tittar på de största användningsområdena märks trots allt att det finns vissa 

skillnader. Detta gäller också de olika användningsområdena överlag och dessa är då så 

framträdande att de måste tagas i beaktning och kan därför inte kallas marginella i den bemärkelsen 

som jag trott. Därmed måste jag tillse att min teori inte är helt korrekt i detta fall. 

4.2.2 Resultat fråga 9 

Jag har nu efterfrågat vilken aktivitet som eleverna ägnar mest tid åt på Internet. Detta kommer då 

att ytterligare besvara min andra frågeställning (Hur mycket tid upptar de virtuella sociala 

nätverken/chattning bland eleverna i årskurs 9, när de är uppkopplade på Internet?) samt 

eventuellt stärka min teori i denna fråga. Jag menar ju att dessa nätverk upptar mest tid när 

ungdomarna sitter på nätet. Här har 3 elever från varje skola valt att inte svara på frågan.  

I tabell 2, på sidan 31, ser vi då vad som angetts mest som alternativ när det gäller vilken aktivitet 

som elevernas ägnar mest tid åt när de är inne på nätet. Både för pojkar och flickor, på bägge 

skolorna samt sammanlagt är det chatt som angetts som aktivitet. En skillnad syns dock mellan 

skolorna då Trollehöjdskolans elever har en högre siffra och ägnar mer tid åt dessa sociala virtuella 

nätverk. Både flickorna på Trollehöjdskolan och Ljungarum har en högre siffra än pojkarna. I min 

teori anser jag att flickor chattar mer än pojkar. Detta, anser jag, stämmer i resultatet för denna 

fråga. 

Det alternativ som flest har angett därefter är att spela spel. Det är här nästan jämnt mellan skolorna 

dock är det pojkarna på Trollehöjdskolan som spelar mest om vi tittar på helheten. Flickorna på 

Ljungarumsskolan spelar också mer än flickorna på Trollehöjd. Det är en ganska betydande skillnad 

ser vi i tabellen.  

Jag kan här göra en jämförelse med Pia Södergårds forskning. Hon har i tabell angett 

internetanvändningens bredd hos informanterna, hon använt, för att få en helhetsbild av 

användandet. Hon har också frågat efter antal aktiviteter. Vid en sammanslagning av de aktiviteter 

som nämns, gällande sociala virtuella nätverk, har då dessa en övervägande variabel. Av de 28 

informanter som tillfrågas här så visar det sig att det sammanlagda antalet aktiviteter som anges av 

dem, gällande dessa nätverk, är 76. När det gäller spel så är det 9 aktiviteter.
136

 

Således är min teori även stärkt med detta resultat anser jag. Vi kan konstatera att chatten är den 

aktivitet som ungdomarna ägnar mest tid år på nätet. Detta stärker också ett eventuellt svar, på min 

andra frågeställning, som då skulle vara att det är de sociala virtuella nätverken/chattning som 

upptar mest tid för elever i årskurs 9 när de är uppkopplade på nätet.  

4.2.3 Resultat fråga 10 

Vi kommer nu in på den fenomenografiska delen. Här frågas efter uppfattningen om påverkan av 

andra aktiviteter som eleverna brukar göra ihop. Exempelvis att eleverna väljer att chatta istället för 

att göra något IRL.  

                                                 

 
136

  Södergård (2006) s.100 



46 

 

Denna fråga ska påverka svaret på frågeställning tre i stor grad men även den delen av min teori där 

jag tror att eleverna tycker det är lättare att uttrycka sig, dela med sig av sina känslor samt att 

eleverna är öppnare på chatten än i IRL. 

Tyvärr är det 7 elever från Trollehöjdskolan samt 5 elever från Ljungarumsskolan som har valt att 

inte bilda någon uppfattning i denna fråga. 

Vi tittar nu på tabell 3, på sidan 32, och ser då att eleverna har en hel del uppfattningar vad det 

gäller denna fråga. Dock visar det sig att de flesta inte tycker att chattandet har påverkat andra 

aktiviteter alls. Det är dock fler som tycker det på Trollehöjdskolan än på Ljungarumsskolan. Det 

råder här omvända förhållanden på skillnaden pojkar flickor mellan skolorna. På Trollehöjdskolan 

är det flest pojkar som tycket att det inte påverkat och på Ljungarum flest flickor.  

Vi har tidigare sett, i en del andra frågor, att en viss likhet i svaren gällt mellan skolorna fast i olika 

genus. Det vill säga att pojkar på den ena skolan svarar liknande som flickorna på den andra skolan. 

Detta kan tyda på en viss utjämning av helhetsbilden det vill säga att skillnaderna inte är så stora, 

mellan pojkar och flickor totalt.  

Om vi tittar på helheten av uppfattningarna så är de positiva. Tyvärr är eleverna kortfattade i sina 

svar så det går inte att utläsa varför det är bra. Det är helt enkelt bara bra. Många anser att chatten är 

bra för att skaffa sig nya vänner och bekanta och detta har framkommit i flera av tidigare 

undersökningar också. Exempelvis så menar ju Patrik Hernwall, i sin rapport, att chatt i första hand 

används för att skaffa kompisar.
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 Jämfört med min teori, där jag antar att dessa sociala virtuella 

nätverk till stor del används för att skaffa nya vänner, så finns det klara samband.  

Det visar sig också i denna fråga att chatten används för snabbmeddelande. Eftersom den är gratis 

så visar det sig att många använder detta kommunikationssätt i stället för att ringa och bestämma 

olika saker. Några tycker dock att andra aktiviteterna har minskat och någon tror att i framtiden 

kommer det att bli övervägande umgänge över Internet och sluta med att det bara är umgänge där. 

Andra menar att chatten har påverkat på ett dåligt sätt men inte heller här har detta svar utvecklats. 

Det är bara dåligt.  

Med tanke på min tredje frågeställning (Hur påverkas kamratskapskrets och övriga, fysiska, 

kamrataktiviteter av sociala virtuella nätverk/chatt?) så måste ett sammanfattande svar ändå ges, 

med utgång av denna fråga, och detta måste bli att det till övervägande del har skett en positiv 

inverkan genom chatten. Kamratskapskretsen består men utökas också. De fysiska aktiviteterna 

består, till största delen, men påverkas av att det är lätt att bestämma träff, och så vidare, via 

chatten. 

4.2.4 Resultat fråga 11 

Vi tittar nu på tabell 4 på sidorna 33. Också i denna fråga fanns många olika uppfattningar och även 

här var de flesta positiva. Många svarade att det har varit bra och betytt mycket men de utvecklade 

inte varför. Det framkommer också att det är lättare att prata via chatt och att eleverna har kommit 

varandra närmare vilket är, tycker jag, mycket positivt och stärker antagandet i min teoridel som rör 

just detta. Kontakten med vänner som bor längre bort har också betytt mycket för vissa av eleverna 

men det finns också de som inte tycker att det har betytt så mycket för dem och deras kamrater. 

Många av uttalandena är likartade från de bägge skolorna, samt från pojkar och flickor. Det visar 

sig dock att flickorna har haft fler åsikter än pojkarna i denna fråga på Ljungarumsskolan och att det 

motsatta gäller på Trollehöjdskolan.  
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Detta fenomen har ju uppstått i vissa andra frågor, som jag tidigare nämnt, och kan, som jag tidigare 

skrivet, påverka helhetsbilden så att det blir en utjämning.    

Sammanfattningsvis så ger även denna frågas resultat en ledning till svaret på frågeställning tre. 

Chatten uppfattas som något som påverkar kamratskap och umgänge positivt, i de flesta fall. Tyvärr 

svarade inte 18 elever från Trollehöjdskolan på denna fråga och inte heller 4 stycken från 

Ljungarum. 

När det gäller min teori, där jag menar att chatten används för att skapa nya kontakter så är det 10,2 

procent som uppgett svar som innebär att de tycker att chatten är bra för att skaffa nya kompisar och 

utöka umgänget. Detta är kanske inte så stor siffra men den pekar trots allt på att det förekommer, 

och detta på bägge skolorna. Flickorna har något större frekvens än pojkarna i denna fråga på bägge 

skolorna. Högst frekvens har flickorna på Trollehöjdskolan.   

4.3 Resultat av lärarintervjufrågor 

Resultaten av dessa frågor kommer även att diskuteras utifrån svaren eleverna lämnat i 

undersökningen.  

Som jag tidigare nämnt så är lärare 1-4 från Trollehöjdskolan och 5-9 från Ljungarumsskolan.  

4.3.1 Resultat första intervjufrågan 

Här frågade jag då efter vad lärarna tycker om de sociala virtuella nätverken, och chattandet, samt 

vad de tror dessa har för betydelse för eleverna. Resultatet här kan leda oss till svaret på min fjärde 

frågeställning som löd: Vad anser lärarna om de sociala virtuella nätverkens, genom chatt, 

betydelse för elevernas utveckling och utbildning? 

Vi börjar med lärare 1, svarsredovisning sidan 34, på Trollehöjdskolan. Det visade sig att denna 

lärare hade liten koll på saken.  Denna lärare menar ju också att ”friskt” umgänge är OK men 

förklarar inte vad det friska umgänget då skulle innebära vilket vi då bara kan anta gäller sådant 

umgänge som inte faller utanför vissa ramar. Lärare 1 talar även här om risken att fastna i datorn. 

Jag utgår från att detta gäller alla former av dataanvändande och inte bara chatten.  

Många talat ju om att just spel är en högriskfaktor med detta. Det står ju bland de yrkesetiska 

principerna för lärare att läraren ska vägleda eleverna till den kunskap som ska vägleda dem i deras 

val och prioriteringar.
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 Lärare kanske kunde utgå från detta när de talar om sociala virtuella 

nätverk samt, framför allt hålla sig uppdaterade om de ämnen och intressen som är aktuella för 

eleverna. När det gäller min fjärde frågeställning så märks det att denna lärare inte direkt kopplar 

chatt till betydelse för utveckling och utbildning.  

Lärare 2, svarsredovisning sidan 34, visade sig vara mer insatt i detta ämne än lärare 1 och hittade 

en fördel. Den kontinuerliga kontakten på kvällarna istället för telefon. Däremot hade läraren inte en 

aning om vad det betydde för eleverna med chatten och menade ju att jag skulle ta reda på det själv. 

Kanske skulle lärare på en skola med så högt intresse för just chatt tycka att skulle det vara av 

största vikt att skapa en bild av betydelsen för eleverna i avseende på betydelse i skolarbetet samt 

utvecklingen. Det står ju också i Lpo 94, som jag också talar om i bakgrunden, att skolan ska främja 

förståelse för andra människors utveckling vilket jag i högsta grad anser gäller här.
139
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Ann-Katrin Svensson säger ju också, i den artikel jag tidigare använt mig av i bakgrunden, att vi 

måste lyssna på ungdomarna för att se vad samhället är på väg.
140

Angående min fjärde 

frågeställning märker jag inte att denna lärare reflekterar om betydelsen för elevernas utbildning 

och utveckling när det gäller chatt. 

Lärare 3, svarsredovisning på sidan 34, tittar på den globala betydelsen av chatten. Att umgås med 

vänner när och fjärran vilket ses som positivt. I resultatet på fråga 11 på sidan 46, för ungdomarna, 

ser vi att många tycker att betydelsen är bra för de kan bestämma träff osv. Här pekar också lärare 3 

på detta och menar också att de kan hjälpa varandra med läxor den här vägen. Här ser vi då ett 

pedagogiskt perspektiv på saken samt en öppning för att använda sig av deras intresse, chatten, till 

nyttiga saker. Denna lärare tycks ha satt sig bra in i detta ämne, bättre än både lärare 1 och 2. Här 

ser vi då att denna lärare också ser en viss betydelse för utbildningen, exempelvis genom läxhjälp 

till varandra, men också den globala betydelsen påpekas vilket är viktigt för elevens utveckling i 

samhället. Därmed är det en vägledning för svaret på frågeställning fyra.  

Även min teoridel som jag kopplar till pedagogik, att lärarna strävar efter att använda sig av 

elevernas intressen och även sociala virtuella nätverks inverkan på eleverna för att uppnå målen i 

läroplanen, kan till viss del kopplas till lärare 3:s uppfattning då denne påpekar fördelen med 

exempelvis läxsamarbete över chatt.   

Även lärare 4, svarsredovisning på sidan 34, hittade positiva saker när det gällde lättheten att 

kommunicera, men man ser en viss negativitet även hos denna lärare när det gäller risker. Risken att 

elevens liv skulle komma att kretsa runt datorn. Kanske skönjs en viss rädsla för utvecklingen hos 

vissa lärare ibland. Tekniken går dock så fort framåt att den inte går att hejda. Åter går det att 

återknyta till Ann-Katrin Svenssons uttalande gällande att lyssna på ungdomar för att se vad 

samhället är på väg. Denna lärare verkar inte heller vara så insatt som lärare 3 i ämnet.  

Dock måste jag också påpeka att några av eleverna angett svaret ”man kan bli beroende” i tabell 4, 

på sidan 33, vilket innebär att elever kan vara medvetna om risken att fastna vid datorn. Någon 

anknytning till utveckling, mer än ökad kommunikation samt viss riskökning, och utbildning fann 

jag inte i svaret här. 

Hos lärare 5, svarsredovisning på sidan 34, hittar vi en bred infallsvinkel som tyder på en väl insatt 

bild av sociala virtuella nätverk. Här pekar läraren på fördelar för utvecklingen men också att det 

innebär ett ansvar i och med att det går att vara anonym. Någon av eleverna beskrev att chatten 

kunde användas för att ställa till bråk vilket är en negativ effekt. Kanske kan vuxna och lärare, om 

de får chansen, förmedla budskap som lär ut rätt och fel i virtuella sociala nätverk vilket borde 

utnyttjas med tanke på utvecklingen inom området. Denna lärare visar tydligt i sitt svar att denna 

tycker att det finns en betydelse för utvecklingen hos eleverna genom användandet av dessa sociala 

virtuella nätverk vilket då ger en ytterligare en del av svaret på frågeställning fyra. 

Lärare 6, svarsredovisning på sidan 34, verkar ha en negativ inställning överlag och tycker att tiden 

som används till social virtuella nätverk kan användas till annat. Här tolkar jag svaret som om 

denna lärare inte anser att dessa nätverk har någon betydelse för utveckling och utbildning. 

Lärare 7, svarsredovisning på sidan 35, tyckte ju däremot att det var en naturlig del av utvecklingen 

och menade också att eleverna nog klarar att skilja på det virtuella och verkligheten. Denna lärare 

menade också att andra intressen finns och att de elever som är mer intresserade av annat håller till 

mindre på chatt.  
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Betydelsen styrs alltså av andra fritidsaktiviteter. Detta kan mycket väl stämma. Jag tolkar detta 

svar som om denna lärare lägger stor vikt av elevernas behov i samband med aktiviteter och att 

läraren förstår betydelsen av de virtuella sociala nätverken för de elever som har behov av dem.  

Lärare 8, svarsredovisning på sidan 35, talar om trygga basförhållanden och visst kan detta ha 

betydelse för användandet av sociala virtuella nätverk. Förr, menar denna lärare, kunde otrygga 

hemförhållanden kompenseras med vänskapsförhållanden. Nu menar denna att de som inte har 

trygga basrelationer kan bli förlorare i den virtuella sociala världen. Denna uppfattning kan givetvis 

stämma in på vissa fall men inte alla. Även denna lärare tolkar jag som en person som förstår att de 

sociala virtuella nätverken kan vara viktiga för vissa individers utveckling.  

Här kan vi då se ännu en viktig bit för skolan och ansvaret som vilar på den. Yrkesetiska principen 

pekar ju på att läraryrket byggs på samhällets tillit samt att kvaliteten på yrket inverkar på samhället 

och dess medborgare.
141

 

Vid en jämförelse av de bägge skolornas lärare ser vi att det finns lärare som är väl insatta i ämnet 

samt de som inte är det, både på Trollehöjdskolan och på Ljungarumsskolan. Det finns här inga 

övergripande tankar om de sociala virtuella nätverkens, genom chatt, betydelse för elevernas 

utveckling och utbildning. Som jag frågar efter i min fjärde frågeställning. Vissa av lärarna har dock 

åsikter om det.  

4.3.2 Resultat andra intervjufrågan 

Här frågade jag lärarna om de tar upp sociala eller sociala virtuella nätverk i sin undervisning samt, 

om så var fallet, i vilket sammanhang och hur. Genom resultaten i denna fråga vill jag då hitta svar 

på min femte frågeställning som är: Hur ofta tar SO lärarna upp sociala och/eller sociala virtuella 

nätverk i undervisningen och hur gör de det i så fall detta? 

Det visade sig att samtliga lärare tagit upp detta någon eller flera gånger i undervisningen. 

Både lärare 1 och 4, se svar sidan 35, tog upp detta i samband med livsstilsfrågor, men det var då 

mest frågan om risker och inte vilka möjligheter som de sociala virtuella nätverken kan skapa. 

Exempelvis globala utvecklingar och kontakter samt samarbete vid olika projekt eller skolarbete 

och läxor vilket jag tycker är intressanta möjligheter.  

Även lärare 3, se svar sidan 35, hade tagit upp ämnet i samband med kränkning vilket också får ses 

som en risk. 

Lärare 2, se svar sidan 35, hade använt sig av ämnet till någon form av nytta inom undervisningen. 

Detta var förstås i samband med hur källor behandlas samt etiskt men var ändå ett steg i att använda 

elevernas intresse i undervisningen på ett positivt sätt och inte bara påtala riskerna. Här kopplar jag 

även detta svar till min teoridel, som jag anförde i andra stycket på sidan 49. Där målet, kunna 

använda olika kunskapskällor samt kunna sovra och värdera uppgifter och åsikter från olika källor 

och opinionsbildare samt redovisa resultatet, skulle kunna gälla.
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Lärare 5, 6, och 7, svarsredovisning sidan 35, samt 8, svarsredovisning sidan 36, har utvecklat 

undervisningen mer, när det gäller detta ämne, och använder det till flera olika moment. Detta ger 

också stöd åt min teori som ovan. Lärare 5 och 6 tar upp både fördelarna och nackdelarna. Lärare 6 

tar också och upp behoven när det gäller dessa nätverk.  
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De fyra sista lärarna har anknytning i Lpo 94 när det gäller undervisning om detta ämne. Då det står 

att skolan ansvarar för att eleven efter utgången grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till kreativt 

skapande samt fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud
143

, vilket också inräknar 

sociala virtuella nätverk eftersom mycket information och fakta utbyts där. Jämför vi med de fyra 

första lärarna påtalar de mer risker, med nätumgänget genom chatt, i sin undervisning om de sociala 

virtuella nätverken än de fyra sista lärarna från Ljungarumsskolan. 

Det finns således en skillnad på lärarnas inställning i undervisningen i detta ämne på skolorna. På 

Ljungarumsskolan kan det finnas ett större intresse för lärarna att utveckla ämnet och använda det i 

undervisningssyfte.  

Det framkommer inte varför skillnaden förekommer men vid en spekulation så måste hänsyn tas till 

de skillnader som finns i realiteten som geografiskt läge, litet samhälle kontra stor stad samt storlek 

på skola och därmed antal elever totalt.  

4.3.3 Resultat tredje intervjufrågan 

Åter igen är vi nu inne på uppfattningar och därmed den fenomenografiska delen. Här frågas då 

efter om lärarna märker eller tycker att eleverna chattar mer på nätet med varandra än att umgås öga 

mot öga. Här märks kanske en viss försiktighet med svaren men vissa av lärarna har haft mer 

utmålande svar. Även denna fråga kopplar jag till min fjärde frågeställning. 

Lärare 1, 2 och 4, se svar sidan 36, svarar kortfattat och lärare 3, se svar sidan 36, svarar inte alls. 

Två av dem vet inte. Detta kan synas märkligt då det borde finnas en märkbar konversation gällande 

chatt från eleverna med tanke på den stora utbredningen och intresset.   

Lärarna från Ljungarumsskolan har däremot en mer breddad uppfattning. Lärare 5, se svar sidan 36, 

har då hört vissa kommentarer och lyssnat lite till eleverna för att få lite information om dessa 

förhållanden.  Lärare 6, se svar sidan 36, menar dock att det finns vissa brister i kommunikationen 

IRL hos vissa elever och tror nog att det är på det viset att de chattar mer på nätet med varandra än 

umgås öga mot öga. Detta påstående skulle i så fall styrka min teoridel där jag antar att det skulle 

vara på detta vis.  

Lärare 7, se svar sidan 36, är inne på att det är olika mellan eleverna samt kopplar detta till 

sammanhängande med geografiskt läge, vad de bor samt fritidsintressen, vilket kan vara avgörande 

i flera fall.  

Det är bara lärare 8, av lärarna på Ljungarumsskolan, som är lite tveksam till vad denna egentligen 

vet i denna fråga. Dock tror denna att eleverna inte är beroende av tid på dygnet eller plats när det 

gäller chattandet, se svar sidan 36. Detta svar tolkar jag då som en förståelse för chattens betydelse i 

utvecklingen av samhället samt för elevens utveckling. 

Åter igen ser vi en viss skillnad mellan Ljungarum och Trollehöjdlärarna. Det verkar även nu som 

om lärarna från Ljungarum har mer koll på chattverksamheten bland eleverna. Gällande 

frågeställning fyra så märker vi på detta resultat att vissa av lärarna förstår att chatt kan påverka 

elevernas utveckling och utbildning och därför bör uppmärksammas. 

4.3.4 Resultat fjärde intervjufrågan 

Denna fråga handlar, också, till stor del om uppfattningar. Även denna frågas resultat ska stärka 

svaret på frågeställning fyra, när jag frågar efter betydelser av de sociala virtuella nätverken.  
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Frågan var då här om lärarna tror att lärare kan påverka elevernas chattande på nätet genom 

undervisningen och, om så är fallet, hur. 

Lärare 1, se svar sidan 36, är åter igen inne på riskområdet. Det vill säga viljan finns att påverka för 

att eleverna ska undvika det som är dåligt med chatt.  Lärare 2, se svar sidan 37, tror att alla vuxna 

kan påverka chattandet och lärare 3, se svar sidan 37, har inte svarat på denna fråga. Lärare 4, se 

svar sidan 37, tror inte på att det går att påverka så mycket. Denna lärare har dock hittat en del 

positiva trådar i sina tidigare svar och skulle därmed kunna utveckla dessa i sin undervisning. 

Lärare 5 har tyvärr inte svarat på denna fråga, se sidan 37. Svaren i de tidigare frågorna från denna 

lärare har dock visat på ett brett och engagerat intresse.  

Lärare 6, se svar sidan 37, talar om värdegrundsfrågor, vilket alltid är viktigt i skolan, och rollspel 

som påverkansidé. Lärare 7, se svar sidan 37, är inne på ett riskfilter i hjärnan, vilket ska installeras, 

vilket är svårtolkat för mig. Ska det installeras genom påverkan i undervisningen kanske? Lärare 8, 

se sidan 37, har tyvärr inte svarat på denna fråga. 

Det märks tydligt på detta resultat att det inte finns någon utbredd skollitteratur i detta ämne eller 

någon speciell lärarhandledning, som i de flesta andra ämnena. Tydligt är i alla fall att lärarna 

tycker att de sociala virtuella nätverken är av sådan vikt att de bör kunna påverkas i den mån det går 

och flera av lärarna tror sig också kunna göra detta. Antingen med att få ner riskerna eller genom att 

använda sig av målen för att skapa en struktur. Det märks, i de flesta svaren, att lärarna uppfattar att 

det kan förekomma en inverkan på utveckling och utbildning genom chatten och därför i de flesta 

fall vill försöka påverka detta.  

5 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Jag kommer nu att sammanfatta svaren på mina frågeställningar samt utgången av min teori. Jag 

kommer också att reflektera över de virtuella sociala nätverkens plats i skolorna med utgång av 

egna tankar och resultatet. 

Jag börjar då min sammanfattning med den första frågeställningen: Hur stor är utbredningen, 

skillnad mellan pojkar och flickor, större stad och mindre samhälle när det gäller medverkande i 

virtuella sociala nätverk, genom chatt, bland elever i årskurs 9? Det är flera av de frågor jag ställt i 

min undersökning, till populationen, som skulle ge svar på denna fråga. När det gäller utbredningen 

så märkte vi redan i resultatet på inledningsfrågan att den skulle kunna vara hög då hela 97,7 

procent av eleverna har valt att besvara resten av enkäten eftersom de någon gång chattat eller 

umgåtts på nätet. Detta besvarar då inte frågan om hur stor utbredningen är vid tillfället för denna 

undersökning då vissa av eleverna kanske inte är aktiva användare i nuläget. Går vi vidare till 

resultatet på fråga 1,2 och 4 så märks dock tydligt att utbredningen är väldigt hög. Jag tittar då på 

den totala populationens utbredning gällande höganvändning av chatt i dessa fall eftersom det 

garanterar regelbunden användning, alltså där eleverna uppgett att de chattar minst flera gånger i 

veckan, och får då ett medel på 69 procent . När det gäller skillnader så visade sig att min teori om 

att dessa inte skulle vara befintliga är en aning skev. Det fanns en hel del skillnader både när det 

gällde större stad och mindre samhälle samt mellan pojkar och flickor. Överlag tycks skolan i det 

mindre samhället uppvisa resultat som kan tyda på en något större utbredning av chatt än i staden. 

Detta kan vi också urskilja i resultaten på fråga 1,2 och 4.    

Den andra frågeställningen var då: Hur mycket tid upptar de virtuella sociala nätverken/chattning 

bland eleverna i årskurs 9, när de är uppkopplade på Internet? På resultaten i min undersökning 

vill jag påstå att det förhåller sig om mycket tid.  
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I resultatet framkommer det att chatten tar mest tid av aktiviteterna på nätet för flest elever och att 

många chattar även när de ägnar sig åt annat arbete vid datorn eller aktivt på fritiden. Även min 

teori om att chatten skulle uppta den mesta tiden av den som eleverna tillbringar på Internet verkar 

stämma med utgång av resultatet. 

Den tredje frågeställningen var: Hur påverkas kamratskapskrets och övriga, fysiska, 

kamrataktiviteter av virtuella sociala nätverk/chatt? I resultatet på den fjärde enkätfrågan för 

eleverna tycker jag framgår att det verkliga umgänget fortgår men, som vi kunde skönja i de öppna 

frågorna 10 och 11 på elevenkäten, utökas med det på nätet. Det framgår alltså ingen klar påverkan 

av det befintliga kamratumgänge som sker IRL mer än att det verkar utökas med hjälp av chatt. 

Detta anför jag också i min teori där jag antar att umgänget IRL utökas genom chatt. 

Sen kommer vi till fjärde frågeställningen som löd: Vad anser SO lärarna om de sociala virtuella 

nätverkens/chattnings betydelse och påverkan för elevernas utveckling och utbildning? Vissa lärare 

tycker att det är bra och andra inte. Det verkar finnas en klar förståelse av vikten av att ta upp dessa 

nätverk i skolan för övervägande delen av lärarna även om det för vissa omfattar risker till störst 

del. I flera sammanhang syns en medvetenhet om betydelse för utveckling och utbildning bland 

dessa lärare. Resultatet pekar dock på skilda uppfattningar mellan lärare och i denna undersökning 

kan det märkas en visst ökat intresse för ämnet i undervisningen när det gäller lärarna i den större 

staden, alltså Ljungarumsskolans lärare. 

Min femte och sista frågställning var då: Hur ofta tar SO lärarna upp sociala och/eller sociala 

virtuella nätverk i undervisningen och hur gör de det i så fall detta? 

I resultatet på frågan som rör detta, den andra av lärarfrågorna, framgår att lärarna tar upp nätverken 

när det handlar om livsfrågor, etik, historia och koppling med andra nätverk i undervisningen men 

även vid risksituationer samt diskussioner om mobbing eller kränkande behandling.   

Jag antar ju i min teori att det finns ett intresse, för lärare, att kunna finna ett sätt att påverka elevers 

inställning till umgänge på nätet genom undervisning som rör sociala samt sociala virtuella nätverk 

och vikten av dessa. Jag antar också att i vissa fall kan det finnas en möjlighet att lärare märker av 

en förskjutning av umgänget från IRL till Internet. Även ur ett pedagogiskt perspektiv, antar jag i 

min teori, kan de virtuella nätverken vara intressanta för lärarna då de kan hjälpa till att uppfylla de 

mål som ska vara uppnådda vid nionde skolårets slut. Vidare antar jag att lärarna strävar efter att 

använda sig av elevernas intressen, även sociala virtuella nätverk, för att uppnå målen i läroplanen. 

Det märktes i resultatet att det fanns ett intresse för många av lärarna att påverka umgänget på nätet 

för eleverna.  

Däremot kunde jag inte klarlägga teorin om att lärare märkte av att umgänget förskjuts till nätet. I 

vissa svar, från lärarna, kunde man möjligen skönja något av detta.  Det fanns även tendenser till att 

använda elevernas intresse av chatt för att nå målen. 

Beträffande de tidigare undersökningar som jag använt mig av i denna uppsats så märker jag många 

likheter i resultatet. Eva Johansson kom fram till att nätumgänget utvidgade det reella umgänget i 

sin undersökning, vilket jag också konstaterat.  

Patrik Hernwall menar ju också att chatten i första hand används för att skaffa nya vänner, bland 

dem han undersökt.  

Sara Gustafsson och Helene Symreng framhåller att chatten är ett komplement för att umgås med 

vänner som individer träffar i verkligheten också. Detta framgår även i min undersökning vid 

resultatet i de öppna elevfrågorna 10 och 11. De har också konstaterat att chatt även används för att 

umgås med nära vänner, vilket mitt resultat påvisar i fråga 4 för eleverna. Gustafsson o Symreng 

hade också liknande siffror, som jag fått fram här, när det gällde stor utbredning och höganvändning 

av chatt.  



53 

 

Mikael Johansson talar om vikten av engagemang, när umgänge på nätet finns, vilket också framgår 

i vissa svar från eleverna i frågorna 10 och 11. Exempelvis att det är lättare att prata eller få kontakt 

via chatt.  

I Pia Södergårds undersökning framkommer att chattarna tillhör höganvändarna på Internet vilket 

jag anser framkommer också i min undersökning.  

I Ungar och mediers undersökning framkommer att det vanligaste användandet av Internet är att 

chatta, spela spel eller surfa. Detta ser jag även i min undersökning av svaren på elevfråga 8 och 9. 

Utbredningen av chatt hos de elever som ingått i min undersökning var stor och med utgång av 

detta anser jag att chatten har en betydande betydelse för elever i årskurs nio, förmodligen också för 

de flesta ungdomar, med tanke på den utveckling som skett i datatillgången.  

Min avslutande reflektion, på undersökningen, blir med tyngdpunkt på vikten av att använda sig av 

elevernas resurser och intresse i undervisningen. Lärare skulle kunna utveckla en plan för att göra 

detta även när det gäller virtuella sociala nätverk. Exempelvis skulle det gå att göra uppgifter som 

bygger på att använda chatt. Med utvecklingstakten inom Internetvärlden samt efter de resultat jag 

fått fram i denna undersökning så vill jag avsluta med följande: De resurser som finns hos elever 

och lärare, när det gäller kunskap och användande av de virtuella sociala nätverken, skulle kunna 

användas på ett utvecklande och utbildande sätt i skolan enligt mig.  
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