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ABSTRACT 
 
Wiggen, F. 2017. Gymnasieelevers politiska deltagande på sociala medier. Statsvetenskapliga institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet.  

Den här uppsatsen undersöker hur gymnasieelever deltar politiskt på sociala medier. Syftet med studien var att 
undersöka hur social bakgrund påverkar elever att delta politiskt i sociala medier och vilken roll skolan har i 
detta. För att ta reda på detta och besvara frågeställningarna framställdes enkäter vilka besvarades av 147 
gymnasieelever vid olika program i skolor inom Eskilstuna, Västerås och Uppsala kommun. Resultaten gav inga 
signifikanta samband i social bakgrund och politiskt deltagande, men andra intressanta resultat upptäcktes. 
Sociala medier tenderar leda till en ökad politisk jämlikhet där elever med lägre social bakgrund är mer aktiva än 
de med högre social bakgrund. Dessutom tenderar elever med lågutbildade föräldrar anse att skolan gett viktiga 
kunskaper om att kritiskt granska källor på nätet i lägre grad än elever med högutbildade föräldrar. Det som dock 
påverkar elevers politiska deltagande på sociala medier är om de är politiskt intresserade eller ej.   
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1. INLEDNING 
 
Samhället blir allt mer digitaliserat. Vi använder digital teknik dagligen i form av mobiler, 
datorer och surfplattor. Mycket går att styra med mobilen och idag kan du t.ex. låsa bilen, starta 
tvättmaskinen eller stänga av huslarmet med hjälp av en applikation. Med digitaliseringen har 
också nya vägar för att inhämta information uppstått. Internet rankas numera som den främsta 
informationskällan och för unga mellan 16–25 år är Facebook en viktigare nyhetskälla än tv, 
radio och dagstidningar (IIS, 2016 b, s. 7). Kahne (2017) hävdar att den digitala revolutionen 
har banat väg för viktiga förändringar i det politiska livet där det skett en expandering av 
politiskt deltagande. Det stora informationsflödet som möjliggörs av sociala medier gör det 
enklare att ta till politisk information och sprida det vidare.  Med digitaliseringen uppkommer 
dock även spridning av falsk information i form av ”fake news” (Jerrestedt, 2015). Detta kräver 
ett större källkritiskt ansvar hos användaren, något som också blivit en allt viktigare roll i skolan 
och för lärare (Kahne et al., 2016, s. 1). För att möta samhällets nya informationsflöde har 
källkritik stått som en central del i flertalet kursplaner sedan en tid tillbaka. I år (2017) har även 
digitaliseringen skrivits in som en revidering i läroplanen (Skolverket, 2017a; Skolverket, 
2017b). Bland annat ämnar digitaliseringen öka likvärdigheten och ge alla elever samma 
förutsättningar. Digital kompetens definieras som att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar 
samhället och individen (skolverket, 2017c). Frågan är om skolan lyckas möta skillnaderna i 
social bakgrund och kunskapen att ta sig an ett växande informationsflöde online. 

Enligt Oskarson (2010) spelar social bakgrund en stor roll i huruvida personer deltar 
politiskt eller inte. En person från en familj med en akademisk bakgrund tenderar vara 
intresserad av politik. Personer från akademiska familjer diskuterar också politiken någon gång 
i månaden eller oftare. Detta kan jämföras med personer från en arbetarfamilj där inga föräldrar 
har någon akademisk utbildning. Där visar det att intresset för politik är betydligt mindre och 
politiken är mer sällan på tapeten som diskussionsämne (Oskarson, 2010, s. 212). Social 
bakgrund spelar även in när det gäller att kritiskt granska den information som florerar på 
sociala medier. Låginkomstelever tenderar att lägga mindre vikt vid övervägande om 
information online är pålitlig eller inte än medelklassungdomar (Kahne et al., 2016, s. 7). Kahne 
menar att ”[…][T]hese disparities signal the need to redesign civic education toward preparing 
all youth for effective and powerful participation in the changing civic and political landscape” 
(Kahne et al., 2016, s. 7). Ungdomar behöver vägledning i att ta sig an det nya politiska 
landskapet som numera sker digitalt i allt högre grad, något som därmed fallen inom skolans 
ramar.  

Men vad händer egentligen när informationsflödet kommer från sociala medier istället? 
Det kan tänkas att digitaliseringen innebär en förändring i det politiska landskapet där det är 
lättare att delta och sprida sina åsikter vidare. På så sätt kan det vara möjligt att betydelsen av 
social bakgrund blir sekundär i frågan om politiskt deltagande. Det kan också tänkas att sociala 
strukturer är seglivade och därför även följer med till denna nya digitaliserade formen av 
politiskt deltagande. Hur dessa mönster ser ut undersöks i denna studie.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur social bakgrund påverkar elevers politiska deltagande 
på sociala medier och vilken roll skolan spelar in. Detta har mynnat ut i följande två 
frågeställningar: 

• Hur påverkar elevers sociala bakgrund deras förmåga till politiskt deltagande på sociala 
medier? 

• I vilken utsträckning kan skolan bidra till att ge gymnasieelever kunskaper om källkritik 
för att på så vis ge jämlika möjligheter till politiskt deltagande i sociala medier? 
 

1.2  Avgränsning 
Studien avgränsar sig till elever i gymnasieskolan. Detta då gymnasieelever i snitt är mellan 
16–19 år och i åldern då det börjar närma sig första gången de ska få rösta. Därmed kan eleverna 
också vara politiskt aktiva och ha en medvetenhet om vad som klassas som politiskt material 
och inte i informationsflödet.  Vid denna ålder är eleverna också gamla nog att veta vad det 
innebär att delta i en undersökning (Codex, 2017).  

Studien avgränsar sig även regionalt till gymnasieelever i Eskilstuna, Västerås och 
Uppsala. Detta då bekanta lärare arbetar i dessa städer och tidsfristen inte räckte till en större 
undersökning. Vid en längre tidsfrist och större undersökning kunde fler skolor kontaktats.  

Det finns många digitala informationskällor och sociala medier. Denna studie avgränsar 
sig till att undersöka det politiska deltagandet på sociala medier istället för digitalt i stort, främst 
via Facebook, Instagram och Twitter. Detta då det är plattformar elever ofta befinner sig i var 
politiska frågor och artiklar ofta cirkulerar och där personer i elevers ålder ofta vistas (IIS, 
2016a, s. 63). Det är också vid användning av sociala medier nödvändigt att kunna vara 
källkritisk i vilka informationskällor som går att lita på, vilket den här studien lyfter fram.  
 
1.3 Centrala begrepp 
Sociala medier= mediekällor på nätet med socialt syfte, där privatpersoner delar information 
som kan handla om allt från samhälle till privatliv. Nationalencyklopedin definierar sociala 
medier följande: ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” 
(Nationalencyklopedin, 2017). 
 
Social bakgrund= det kontinuerliga (åter)skapandet av samhällsklasser och relationen mellan 
dem. Med samhällsklasser innebär att olika status läggs på personer beroende på kapital i form 
av utbildning, ekonomi och sociala kontakter (Lindell, 2016, s. 289). Social bakgrund syftar i 
denna studie främst på föräldrars utbildningsnivå.  
 
Politiskt deltagande= interaktiva, gruppbaserade handlingar genom vilka individer och grupper 
försöker utöva både röst och inflytande på frågor av allmänt intresse. Exempel på detta kan vara 
i sociala medier såsom bloggar, cirkulerande politiska nyheter, politiska grupper samt 
skapandet av namnlistor för att mobilisera ett socialt nätverk på uppdrag av en sakfråga (Kahne 
et al., 2016, s. 2).  
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2. TEORI 
 
Genom digitaliseringens infart har också den politiska arenan förändrats. Det politiska 
deltagandet sker allt mer på sociala medier och ungdomar idag inhämtar information och 
nyheter via sociala medier snarare än via kontrollerade informationskällor som radio, tv och 
dagstidningar (IIS, 2016 b, s. 7). Detta kräver också ett större ansvar i källkritisk granskning 
hos individen, något som skolan måste lära ut. Följande avsnitt redogör hur social bakgrund 
påverkat individers politiska deltagande, vilket demokratiskt uppdrag skolan har och för 
skolans roll i ett digitaliserat samhälle.  
 
2.1 Social bakgrund 
För att förstå hur social bakgrund påverkar individer och deras agerande finns många olika 
teorier. Inom utbildningssociologin är Pierre Bourdieus metoder och begrepp välanvända. 
Bourdieu ger förklaringar till individers agerande utifrån begreppen klass och grupptillhörighet 
och gruppers förhållande till varandra. Detta förklaras genom att undersöka olika gruppers 
tillgångar. Tillgångar mäts i form av kapital där Bourdieus syftar till mer än enbart materiella 
tillgångar. I begreppet kapital vägs även symboliska tillgångar in. Bourdieu skiljer mellan olika 
slags kapital i kategorierna: kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital (Broady, 
1998, s. 3). I den här studien står det kulturella kapitalet i fokus, vilket också kopplas till social 
bakgrund. Till det kulturella kapitalet räknas ett kultiverat språkbruk eller kulturell 
förtrogenhet, något som ofta förvärvas i vissa elitskolor eller akademiska kretsar. Detta innebär 
att personer med kulturellt kapital också har en akademisk bakgrund. I detta urskiljer Bourdieu 
även särskilda kapital, såsom utbildningskapital, dit utbildning och examen räknas. 
Utbildningskapitalet är ofta sammankopplat med det kulturella kapitalet eftersom det just är i 
högre utbildning som kulturellt kapital oftast förvärvas (Broady, 1998, s. 3). Bourdieu menar 
även på att kapital påverkar individers livsval, där personer med akademiska föräldrar i högre 
grad tenderar söka sig vidare till högre studier än personer vars föräldrar inte har ett kulturellt 
kapital (Broady, 1998, s. 9). 

Det finns många undersökningar med Bourdieus teorier som huruvida kapital leder till 
social reproduktion. En sådan undersökning gjordes av Johan Lindell (2016) i studien ”Social 
reproduktion i Värmland”. I denna undersöker han om hur det finns trögrörlighet i den sociala 
världen. Han menar på att Bourdieus teorier från Frankrike är applicerbara i dagens 
skandinaviska kontext. Undersökningen ger i ett regionalt perspektiv en överblick över hur 
klass och social bakgrund spelar roll för hur människor tar sig fram i livet. I denna presenteras 
fyra sätt genom vilka social reproduktion uttrycks. Den första är den fastställda statistiken om 
att individers val av yrken påverkas av ens uppväxtmiljö var personer från arbetarhem tenderar 
välja traditionella arbetaryrken. Det andra sättet är genom det faktum att barn till akademiska 
föräldrar i högre grad väljer att studera vid universitet och högskolor än barn uppväxta i 
arbetarhem. Oddsen för att ta examen från högskola eller universitet i Sverige är tio gånger 
högre bland individer som vuxit upp i tjänstemannahem än för övriga. Social reproduktion 
yttras för det tredje sättet när de i samhället priviligierade, de med hög utbildning och hög 
inkomst, kollektivt utvecklar en smak för det som anses vara den ”fina” kulturen. Den sista 
aspekten i hur social reproduktion yttras är genom hur ungdomar i utbildningen härleds mot ett 
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visst håll utifrån sin bakgrund (Lindell, 2016, s. 289–292). Med Bourdieus teorier om social 
reproduktion kan även politiskt deltagande vävas in, där personer med ett högt kulturellt kapital 
kan antas vara med politiskt deltagande än en person med lägre kulturellt kapital. Detta då 
personen med kulturellt kapital skolas in i ett hem var politik diskuteras.  
 
2.2 Deltagandepolitik, digitalisering och skolans demokratiska uppdrag 
Tidigt i skolans läroplan står det att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på” (Skolverket, 2011, s. 5). Det innebär att undervisningen behöver lära elever 
om demokrati och hur de agerar demokratiskt. Därmed blir digitaliseringen i skolan mycket 
relevant då den har gett ökade möjligheter, inte minst för unga, att engagera sig i politiken 
eftersom det blivit lättare för nyheter att cirkulera. Med detta har en ny slags politik tagit form. 
Förr påverkade gemeneman politiken genom att rösta i valen. I dagens samhälle har vi hittat 
nya arenor att förespråka vår politik på och därmed har det skett ett skifte till att försöka påverka 
politiken med andra medel än själva rösthandlingen (Bergström, 2015, s. 24–25). Digitala 
verktyg, såsom sociala medier ger också en möjlighet att mobilisera sitt sociala nätverk och det 
blir på så sätt också lättare att engagera sig och delta politiskt (Kahne et.al, 2016, s. 2). Genom 
förskjutningen i deltagandepolitik är det numera inte alltid enkelt att kartlägga ungas politiska 
engagemang. Eftersom den politiska arenan förändrats är det även svårt att jämföra hur dagens 
ungdomar beter sig i jämförelse med förr eftersom uttrycket ser annorlunda ut. De politiska 
partiernas ungdomsförbund förlorar numera medlemmar och förtroendet för konventionella 
politiska praktiker minskar samtidigt som intresset för vissa sakfrågor ökar tillsammans med 
benägenheten att kunna delta i andra och nya former av politik, såsom på sociala medier 
(Bergström, 2015, s. 26).  

Det bör dock inte misstas att med digitaliseringen och den ökade möjligheten till 
deltagandepolitik för unga finns även risker. Kahne (2016) diskuterar huruvida undervisningen 
behöver struktureras för att lära elever om delatagandepolitik. Här diskuteras fyra metoder som 
centrala för medborgerligt och politiskt engagemang hur digital teknik och anslutning förändrat 
det politiska livet. De fyra metoderna kallas ”Undersökning och forskning”, ”Dialog och 
Feedback”, ”Produktion och cirkulation” och ”mobilisering”. Dessa fyra diskuteras utifrån hur 
det tidigare sett ut historiskt, hur det förändras med digitaliseringen och vilka möjligheter detta 
innebär, vilka risker som finns samt hur lärare bör ta sig an de olika metoderna (Kahne et al., 
2016, s. 8–9). Denna studie har valt att fokusera på de två förstnämnda metoderna. Kahne 
förklarar dessa följande: 
 

1. Undersökning och forskning. Förr spreds nyheter via radio, tv eller papperstidningar. 
Undersökningar skedde genom kontrollerade källor och encyklopedier. I dagens digitala 
ålder ger internet tillgång till ett brett utbud av information och denna finns ofta 
tillgänglig i gemensamma kanaler såsom Facebook och Twitter. Dessutom kan vem som 
helst skriva och sprida information på dessa plattformar. Detta medför risker då det finns 
en ökad tillgänglighet av falska nyheter och filterbubblor som fungerar som en eko-
kammare. Skolan bör därför ge ungdomar stöd att lära sig att effektivt söka information 
och analysera dess trovärdighet. De bör också lära sig att kvalitetssäkra genom att 
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använda sig av fler källor med hjälp av digitala hjälpmedel och plattformar. Det är 
viktigt att lära eleverna att sålla bland sociala nätverk för information samt om 
informationsmanipulation och påhittade berättelser (Kahne et al., 2016, s. 10).  
 

2. Dialog och feedback. Historiskt sett har ungdomars dialoger om sociala problem främst 
skett med familj, vänner och i skola. Genom att rösta, kalla någon ansvarig för ett 
problem eller att skriva om något i en nyhetskälla gavs feedback. Idag finns möjlighet 
till feedback på olika forum online, såsom att kommentera nyhetssidor och skapa virala 
kampanjer för att pressa en representant. Dialogen om sociala problem kan nå en 
bredare massa på plattformar online såsom Facebook, Twitter och andra chatt-rum. 
Riskerna med detta är att unga endast engagerar sig och för dialog med likasinnade 
individer. Anonymiteten är också ett problem då ohövlighet och offensiva dialoger kan 
äga rum. Skolans roll i detta är att lära ungdomar att uttrycka sig övertygande i ett 
digitalt format. Den kan också lära att dela sina åsikter med respekt även där det inte 
finns fysisk kontakt. Det är viktigt med insikten att sociala nätverk kan innefatta 
homogena åsikter och att det finns en vinning i att gå ur sin ”bubbla” och också vara 
medveten om nätmobbing och att inte alltid komma till ett slut i en diskussion (Kahne 
et al., 2016, s. 10–11).  

 
Genom att den politiska arenan förflyttat sig till att bli allt mer digital har även en ny form av 
politiskt deltagande uppkommit. Denna tar form bland annat via sociala medier där det finns en 
chans för direkt dialog och feedback. Det finns även risker i att informationen som cirkulerar 
inte alltid stämmer, vilket ställer högre krav på användaren i sållandet av information. Därmed 
finner skolan ett uppdrag i att utbilda elever i att källkritiskt granska information för att på så 
vis kunna utföra sitt demokratiska uppdrag.   

 
2.3 Skolans roll i ett digitaliserat samhälle 
Skolan ligger i ständig förändring med nya läroplaner och revideringar av dessa. Den debatteras 
bland såväl politiker som lärare, elever och gemeneman. Att digitaliseringen skrivits in i 
läroplanerna är bara en förändring i ledet.  

 
[…] [S]kolan måste ligga i framkant när det gäller vad som sker i samhället idag och också ha blicken 
riktad på hur samhället kommer att utvecklas i framtiden. Utgångspunkten är alltså att skolan ska betraktas 
som dynamisk och föränderlig snarare än som en konservativ institution. (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 
11)   

 
Citatet från Fleischer och Kvarnsell beskriver anledningen till varför dessa förändringar träder 
i kraft. De krävs i samhället. Även om vi kan tycka att skolan aldrig får landa i en förändring 
innan nästa kommer, är det inte enbart i skolans värld detta sker. Det är så samhället ser ut idag. 
I år (2017) har digitalisering ordagrant skrivits in i läroplanen (Skolverket, 2017a; Skolverket, 
2017b). Men bara för att det inte stått explicit i läroplanen tidigare innebär denna inskrivning 
att skolan går från icke-digital till digital. Digitala hjälpmedel som datorer har funnits i svensk 
skola sedan 1974 med projektet Dator i Skolan (DIS) med syftet att undervisa om datorn, men 



 
 

 9 

också använda den som tekniskt hjälpmedel och modernisering av lärandet. Denna satsning 
omfattade då 450 lärare och 8000 elever på grund-och gymnasieskolan (Fleischer & Kvarnsell, 
2015, s. 39). 

Den nuvarande läroplanen för gymnasiet kom 2011. I den finns digitala tekniker med som 
en del i matematikämnena och samhällskunskap. Det finns även en betoning om digitala 
hjälpmedel i flera programförklaringar och källkritik finns genomgående i ett flertal ämnen 
(Skolverket, 2011).  Att införa digitalisering i läroplanen har influerats av de åtta 
nyckelkompetenser som formulerats av EU (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 27). 
Nyckelkompetenserna står för vad medborgare i EU bör ha kunskaper om för att leva i det 
samhälle vi lever idag, eller som EU själva uttrycker det ”alla individer behöver för personlig 
utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning” 
(Europeiska Unionen, 2013). De åtta nyckelkompetenserna är: (1) kommunikation på 
modersmålet, (2) kommunikation på främmande språk, (3) matematiskt kunnande och 
grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, (4) digital kompetens, (5) lära att lära, (6) 
social och medborgerlig kompetens, (7) initiativförmåga och företagaranda och (8) kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Europeiska Unionen, 2006). Digital kompetens 
beskrivs här som en nyckelkompetens för individer i dagens samhälle. Med digital kompetens 
innebär en ”säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för 
arbete, fritid och kommunikation” (Europeiska Unionen, 2006). 

Digitaliseringen som skrivits in i läroplanens revidering finns på flera ställen. I läroplanen 
för gymnasieskolan ska det under ”Gymnasieskolans uppdrag” skrivas in att skolan ska bidra 
till att utveckla elevernas digitala kompetens och ge eleverna en förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Skolan ska också utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållande till teknik och kunna se möjligheter och risker med det för 
att kunna värdera information (Utbildningsdepartementet, 2017). Detta innebär att skolan 
ansvarar för att ge eleverna ett kritiskt tänkande kring information via digitala källor, vilket 
även då gäller information på sociala medier.  
 
3. TIDIGARE FORSKNING  
 
Idag gör svenska barn debut på internet redan i tidig ålder. IIS studier visar att hela 92 % av 
svenska 3-åringar redan använder internet, då i huvudsak för att se på videoklipp på nätet (IIS, 
2016a, s. 9). Det är också föga förvånande att samma studie visar att samtliga elever på 
högstadiet och gymnasiet använder sig av internet och att 98 % av dessa har tillgång till internet 
hemma antingen via en dator eller en telefon med uppkoppling. Det har inte alltid sett ut så, 
utan användandet av internet ökar stadigt (IIS, 2016a, s. 12–15). Detta stycke redogör för hur 
digitaliseringen förflyttat det politiska deltagandet genom att undersöka den tidigare 
forskningen om hur social bakgrund påverkar det politiska deltagandet, hur deltagandepolitiken 
förflyttats samt hur skolan tar sig an denna nya form av politiskt deltagande. 
 
3.1 Social bakgrund och politiskt deltagande 
Enligt den Statistiska Centralbyrån (SCB) förväntar 42 % av Sveriges befolkning läsa vidare 
efter gymnasiet och 27 % av dessa förväntas läsa vidare i tre år eller mer (Statistiska 
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Centralbyrån). Som nämnt ovan påverkar en personers sociala bakgrund fler aspekter i en 
individs liv.  Det finns studier om hur politiskt deltagande påverkas av en persons sociala 
bakgrund. Onken och Lange (2014) utförde en studie om social bakgrund och politiskt 
deltagande bland tyska ungdomar. De kom fram till att ungdomar som satsar på en högre 
utbildning också är politiskt aktiva i en högre grad än de som inte satsar på en högre utbildning. 
De kommer även fram till att familjebakgrund spelar in i huruvida ungdomar deltar politiskt 
eller inte. Detta då ungdomar från en familj med högre inkomst i högre grad tenderar att utbilda 
sig vidare, vilka också var mer politiskt aktiva (Onken & Lange, 2014, s. 69–70). Det innebär 
att föräldrars utbildningsnivå påverkar individers val av yrke, men också politiska deltagande. 
Även om denna studie utfördes bland tyska ungdomar är resultatet intressant för ett svenskt 
perspektiv. Lindell (2016) utförde en undersökning i Sverige om social reproduktion i 
Värmland. Resultatet visade att det även här existerar en form av social reproduktion då 
värmlänningarna ofta lever i samma typ av hem som de växt upp i, vare sig det varit arbetarhem 
eller tjänstemannahem. Individer från tjänstemannahem var dessutom mer benägna att studera 
vidare på högskola eller universitet. En ”finkulturell” livsstil tenderade även att återfinnas bland 
höginkomsttagare (Lindell, 2016, s. 302). 

Det finns också studier utförda vilka undersöker huruvida uppväxtort påverkar individers 
livsval och politiska deltagande. Detta undersökte Bergströms (2015) studie vilken visar att det 
finns mönster i social bakgrund och politiskt deltagande. Hon undersökte olika politiska 
ståndpunkter bland unga i Uppsala, en växande stad med högt antal akademiker, Fagersta, 
Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken, vilka kan klassas som industriorter och i studien 
benämns dessa platser som Bergslagen (Bergström, 2015, s. 35–36). Undersökningens resultat 
visade att ungas politiska åsikter i vissa sakfrågor påverkades direkt av social bakgrund och det 
egna gymnasievalet (Bergström, 2015, s. 117). ”Den högerradikala åsiktsorienteringen 
karaktäriseras, som vi konstaterat, av en överrepresentation av manliga elever på 
yrkesförberedande program med arbetarklassursprung” (Bergström, 2015, s. 122). Det fanns 
således stora skillnader i politiska åsikter mellan olika program, städer och sociala bakgrunder. 
Dessutom menar Bergström att den politiska kompetensen är starkt beroende av 
utbildningstillgångar. Genom att vi redan från början har olika förväntningar på elever i olika 
program tränar skolan de elever som förbereder för högre akademiska studier. Det handlar 
också om annat olika individer lär sig mer eller mindre i skolan, såsom att se sig själv som en 
person som kan ha åsikter och fälla omdömen om politik (Bergström, 2015, s. 122). Med andra 
ord finns inte endast ett samband mellan åsikter och social bakgrund, utan de elever med 
akademiska föräldrar eller som går högskoleförberedande program är mer politiskt aktiva än 
elever vid yrkesförberedande program. Detta hänger ihop med vilken social bakgrund en 
individ har, en person från en arbetarfamilj väljer i större mån en yrkesförberedande linje och 
är mindre politiskt aktiv än en individ från en akademisk familj som går ett studieförberedande 
program.  
 
3.2 Sociala medier minskar ojämlikheten i politiskt deltagande 
Genom sociala medier har en ny plattform för politiskt engagemang öppnat sig. Det är lättare 
än någonsin att delta i politiska sakfrågor och att sprida sina åsikter. Dessutom har det skett en 
förändring i politiken där individuella uttryck ersatt kollektiva handlingar. En form av 
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individuell politik har uppkommit, vilket också definierat dagens politik. Detta har skett som 
en följd av den nya tekniken och dess möjligheter att nå ut till en bred massa under en kortare 
tid (Bennet, 2012, s. 37). Att använda sociala medier som politisk plattform är idag vanligt 
bland unga. Kahne med fler (2016) hänvisar till en studie från 2012 där det visade sig att 67 % 
av ungdomar mellan 18–24 år är engagerade i medborgerligt och politiskt deltagande via sociala 
nätverk på internet. Bland vuxna var siffran betydligt lägre med 39 % (Kahne et al., 2016, s. 6). 
Det tenderar således finnas en skillnad mellan hur personer över 24 år och ungdomar mellan 
18–24 uttrycker sig politiskt och framförallt var. Genom att politiskt deltagande förflyttat sig 
alltmer till nätet bland unga har också studier om detta utförts. Loader m.fl. (2014) undersöker 
hur sociala medier påverkar ungdomars politiska deltagande. De menar att det skett en 
förändring sedan de sociala medierna uppkom i vad som påverkar ungdomar i att engagera sig 
politiskt.  
 

The political identity and attitudes of young citizens are thereby seen to be increasingly shaped less by their 
social ties to family, neighbourhood, school or work, but rather by the manner in which they participate 
and interact through the social networks which they themselves have had a significant part in constructing. 
(Loader et al, 2014, s. 143)  

 
Enligt Loader påverkas ungdomarna av sociala medier i högre grad än av sin bakgrund, skola 
eller arbete. Detta motsäger således den tidigare forskningen som gått i samma håll som 
Bourdieu var social reproduktion stått central. Loader påpekar också att ungdomar själva haft 
en signifikant del i konstruerandet av sociala nätverk på internet. Genom detta har det 
spekulerats i huruvida sociala medier kan hjälpa till att minska mönstret i politisk ojämlikhet. 
Det har nämligen visat sig finnas ett stark positivt samband mellan användandet av sociala 
medier och politiskt engagemang bland unga i Australien, USA och Storbritannien. Dock bör 
dessa optimistiska slutsatser dras med försiktighet om att ett nytt fenomen som sociala medier 
skulle ha en påverkan på ett långvarigt mönster om politisk ojämlikhet (Loader et al, 2014, s. 
146). Med andra ord finns en motsättning i huruvida social bakgrund numera påverkar 
ungdomars politiska deltagande. Detta då politiken och informationen förflyttats till digitala 
plattformar och sociala medier.  
 
3.3 Skolundervisning och politisk jämlikhet på sociala medier 
Genom digitaliseringen och utbredningen av sociala medier har det blivit lättare att delta 
politiskt. Detta medför som ovan nämnt en del möjligheter för bland annat jämlikheten i 
samhället, men även en rad utmaningar. Då skolan med sitt demokratiska uppdrag ska lära 
eleverna att sålla information på nätet faller en hel del ansvar på skolan och framförallt lärare. 
För att lära ut om demokrati i dagens samhälle kan inte informationsflödet på digitala 
plattformar ignoreras. Genom det informationsflöde vi idag har tillgängligt har det också skett 
ett skifte från var vi inhämtar information. Förr inhämtades den från kontrollerade källor som 
TV, radio och dagstidningar, något som idag förflyttats till sociala medier och internet. 15–27 
åringar inhämtar idag information om politiska och sociala problem via Twitter eller Facebook 
(Kahne et al., 2016, s. 6, 10). Detta kräver också större ansvar gällande källkritik för att sålla 
bland all information som är tillgänglig. Kahne och Bowyer (2017) utförde en studie om hur 
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ungdomar bedömer en sida eller nyhet på internet vara trovärdig eller inte. Resultatet visade att 
källor som speglade ungdomarnas egna övertygelser vägde tyngre än källor vars påståenden 
och fakta tycktes ha hög sanningsgrad och vara korrekt (Kahne & Bowyer, 2017, s. 25). Denna 
forskning säger mycket om skolans viktiga roll i att lära eleverna att sålla information på nätet. 
Det innebär att undervisningen om källkritik blir en väsentlig del i det demokratiska uppdraget. 
Eleverna själva anser att de har bra koll på källkritik, 79 % av gymnasieeleverna anser sig vara 
bra på att granska källor på nätet (IIS, 2016a, s. 41). Denna positiva inställning till elevers 
förmåga att kritiskt granska källor på nätet delas dock inte av Riksdagen som skriver följande 
om dataanvändningen i skolan och elevernas förmåga att källkritiskt granska material: 

 
Det behövs utbildning för att elever ska kunna använda datorn mer som ett pedagogiskt verktyg. Eleverna 
är duktiga på att exempelvis söka information, men de behöver bl.a. träna på att kritiskt granska 
information. Lärare behöver få kompetensutveckling och ges förutsättningar att använda tekniken på ett 
genomtänkt sätt och utforma uppgifter så att eleverna i sin tur kan använda den på ett genomtänkt sätt. 
(Riksdagen, 2016) 

 
Eleverna har således inga problem i att hitta information med hjälp av datorn, men behöver 
ytterligare vägledning i att kritiskt granska information, något som strider emot deras egna 
uppfattning om deras kunskaper om källkritik.  

Det är inte bara källkritisk som är omtalat i dagens digitaliserade skola, utan det är även 
skolans digitalisering i stort. Studier har gjorts kring huruvida projektet ”en-till-en” fungerat i 
skolan där varje elev och lärare fått varsin dator. Bland dessa har det visat sig finnas många 
positiva aspekter med datorer i skolundervisningen. Eleverna blev skickligare på att använda 
datorn, vilket också stärkte deras självförtroende och motivation. Dock fanns också en del 
negativa effekter. Elevernas skolarbeten blev ensidiga eftersom deras intressen fick styra 
arbetsgången, viket i sin tur ledde till en försämrad allmänkunskap. De elever som redan hade 
svårigheter i skolan tenderade att hamna ännu längre efter, medan studiestarka elever blev ännu 
starkare. Därmed visade projektet sig vara en katalysator till ökade klyftor mellan eleverna. Det 
ökade även skillnaderna mellan pojkar och flickor (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 23–24). Det 
kan därmed tänkas att elever med en högre social bakgrund bättre klarar av skolans 
digitalisering och att arbeta med datorer och därmed upprätthålls sociala strukturer med skolans 
digitalisering, även om syftet är det motsatta.  

Bennett et al (2009) menar att det finns två sorters medborgaridentiteter där det skett ett 
paradigmskifte mellan de yngre och de äldre medborgarna. Av dessa har två idealtyper skapats: 
”Actualizin citizen (AC)” och ”Dutiful citizen (DC)”, vilka har olika personlighetsdrag. AC-
personer är en idealtyp för dagens ungdomar. Dessa har en svag pliktkänsla att delta i regeringen 
och fokus ligger på politiska frågor om livsstil, volontärarbete och social aktivism. De har en 
tendens att misstro politiker och följer inte vad som händer i politiken på nyheter. AC-personer 
följer lösa nätverk för social spänning och kommunicerar genom digitala medier, vilket som vi 
konstaterat tidigare är typiskt för dagens politiska deltagande. DC-personer har istället en stark 
känsla för deltagande i regeringen och anser att rösta är kärnan i demokratisk handling. Dessa 
har högre tillit till media och ledare och håller sig uppdaterade om problem och regeringen 
genom bland annat att följa nyheter. DC-personer är aktiverar sig i sociala organisationer, 
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intressegrupper, partier och kommunicerar via massmedia (Bennett et al., 2009, s. 106–107). 
Det har visat sig bli svårt när dessa olika personlighetsdrag möts, särskilt i en klassrumssituation 
där lärare och elev ser olika på politisk deltagande och engagemang. Om lärare och elever har 
olika bilder om medborgaridentitet kan det leda till en dissonans mellan lärare och elev. Denna 
dissonans kan vara skadlig då den kan leda till försämrade skolresultat, framförallt inom 
områden med lägre socioekonomiska tillgångar (Bennet et al., 2009, s. 108). Detta visar hur 
viktigt det är att lärare sätter sig in i elevernas livsstil för att anpassa undervisningen efter dem. 
Om läraren inte gör detta är det lätt att sociala strukturer i samhället upprätthålls och elever har 
svårare att ta till den fakta lärare lär ut.  
 
4. TEORETISKA FÖRVÄNTNINGAR 
 
Efter att ha gått igenom teori och tidigare studier kan ett resonemang föras över förväntade 
resultat i studien. Då vi lever i ett digitaliserat samhälle förväntas majoriteten av 
gymnasieeleverna vara aktiva på sociala medier. Dessutom förväntas de utsättas för politiskt 
material i varierande utsträckning på olika plattformar i sociala medier. För frågeställningarna 
i studien finns tre uppställda hypoteser. De första två rör den första frågeställningen om hur 
politiskt deltagande påverkas av social bakgrund på sociala medier. Den tredje rör skolans 
möjlighet att påverka till politisk jämlikhet på sociala medier. Nedan redovisas hypoteserna:   
 
Hypotes 1: Med bakgrund till Bourdieus teorier om social reproduktion (Broady, 1998, s. 3) 
kan det förväntas att även det politiska deltagandet skulle påverkas av föräldrarnas 
utbildningsnivå. Även Lindell (2016) tar upp hur social reproduktion gäller även i Sverige och 
inte bara i Bourdieus Frankrike Detta bekräftas även i Onken och Langes studie bland tyska 
ungdomar var familjebakgrund låg som en förklarande faktor till om de var politiskt deltagande 
eller inte. Även Bergström (2015) bekräftar att social bakgrund påverkar huruvida elever är 
politiskt aktiva eller inte, där elever med föräldrar med högre utbildning tenderar vara mer 
politiskt aktiva än elever med lågutbildade föräldrar.  

Med dessa forskningar som bakgrund kan det förväntas gälla även för det politiska 
deltagandet på sociala medier. Genom den sociala reproduktionen lär elever som går 
yrkesförberedande program komma från en familj med lägre utbildningsnivå och på så sätt 
också vara mindre poliskt aktiva på sociala medier.  
 
Hypotes 2: Ett annat alternativ som kan uppstå i studiens resultat är att social bakgrund inte 
påverkar elevers poliska deltagande på sociala medier. Genom att sociala medier lett till en 
enklare, eller framförallt annorlunda, form av politiskt deltagande kräver inte detta ett kulturellt 
kapital i form av akademiska föräldrar. I och med denna förskjutning av politiskt deltagande 
kan det därför också tänkas att social bakgrund inte påverkar det politiska deltagandet, utan att 
klyftorna minskas och det genom sociala medier lett till en större jämlikhet i detta avseende. 
Det resultatet fick även Loader (2014) fram i sin studie där ungdomar påverkades av sociala 
medier i högre grad än av sin sociala bakgrund. Därmed kan en alternativ hypotes vara att 
politiskt deltagande på sociala medier leder till ökad jämlikhet och inte hänger ihop med social 
bakgrund.  
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Hypotes 3: För att ha rätt förutsättningar att kunna delta politiskt krävs också ett öga för kritisk 
granskning av källor. Det är här skolan kommer in i bilden och ska lära eleverna att vara 
källkritiska på nätet. Frågan är bara om skolan lyckas och om denna kunskap kan leda till en 
politisk jämlikhet utifrån social bakgrund. Detta kan undersökas genom att se till om elever 
anser att skolundervisningen i källkritik varit viktig för dem eller inte. Hypotesen i detta fall är 
att elever med lägre social bakgrund fått mindre kunskaper om källkritik hemifrån och därmed 
anser att skolundervisning i källkritik varit särskilt viktiga för dem.  
 
 
5. METOD 
 
För att besvara studiens frågeställningar samt testa hypotesen har den utgått från en kvantitativ 
metod i form av enkäter. Bakgrunden till studien samlades in via litteraturstudier vilka sedan 
bidrog till utformandet av en enkät. Enkäten besvarades av 147 elever studerande vid olika 
program på gymnasieskolor i Eskilstuna, Västerås och Uppsala. Metodvalet motiverades 
genom en nyfikenhet över vad elever själva anser om skolans digitalisering, men också till 
bakgrund av Kahne (2016), Fleischer och Kvarnsell (2015) samt Loader (2014) huruvida 
digitalisering leder till ökade eller minskade klyftor mellan eleverna och hur social bakgrund 
påverkar elevers politiska deltagande. Följande avsnitt redogör för hur denna studie planerats 
och genomförts.  
 
5.1 Genomförande 
Inför undersökningen insamlades teori i tidigare studier. Därefter skapades en enkät (se bilaga) 
utifrån de frågeställningar som utformats för studien. Enkäten skapades i Google Formulär. 
Genom att göra den digital kunde lärare själva skulle dela ut länken på lektioner, vilket också 
kunde ge en högre svarsfrekvens då den kunde delas ut till och besvaras av fler på kortare tid. 
På detta sätt kunde länken till dokumentet även spridas till andra lärare på arbetsplatsen.  

I början av enkäten skapades ett introduktionsbrev (Bryman, 2011, s. 231) med en kort 
presentation av mig samt syftet med studien. I denna stod även vilka elever som valts ut för 
studien och att det skulle innefatta både yrkesförberedande och studieförberedande program. 
Där förtydligades även att enkäten var anonym och frivillig att besvara enkäten och att svaren 
skulle gå under sekretesslagen. För att underlätta för respondenterna delades enkäten upp i tre 
delar: bakgrundsinformation, frågor om personens politiska intresse samt frågor om sociala 
medier. Svarsalternativen utformades på olika sätt beroende på vilka svar som kunde ges, men 
också vilka som studien ville få fram. I så stor utsträckning som möjligt skapades svarsalternativ 
i en ordinalskala (Hjerm et al., 2014, s. 91–92) från 1–5 för att kunna underlätta i senare arbete 
med analys.  

När all data var inhämtad fördes svaren in i ett Exceldokument. I denna kodades vissa 
svarsalternativ om för att underlätta i analysen. En del variables skapades som dummyvariabler 
där med endast 1 för ett alternativ och 0 för det andra (Teorell & Svensson, 2016, s. 146). De 
omskriva koderna redovisas i Bilaga 2.  
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5.2 Urval 
Studien baserades på enkäten som framställts. Denna besvarades av totalt 147 stycken 
gymnasieelever. Av dessa var 80 stycken manliga och 67 stycken kvinnliga där 91 av 
personerna gick yrkesförberedande program och övriga 56 gick studieförberedande.  Önskvärt 
hade varit att få en jämnare spridning över yrkesförberedande och studieförberedande program, 
men då de lärare som gav ut enkäten i högsta grad undervisade vid yrkesförberedande program 
blev detta utfallet. 

Då det fanns en klar bild av vilka respondenter som skulle besvara studien skedde urvalet 
till viss del strategiskt (Teorell & Svensson, 2016, s. 84). För att kunna dela enkäten till 
gymnasieelever krävdes dock först kontakt med undervisande lärare. Detta skedde genom 
kontakt med bekanta lärare för att undersöka om de hade möjlighet att utföra enkäten med sina 
klasser. Till en början kontaktades endast lärare i Eskilstuna kommun, men strax därefter gavs 
enkäten även till bekanta lärare inom Västerås och Uppsala kommun. 

Eleverna som besvarade enkäten från Eskilstuna kommun gick på Rinmangymnasiet eller 
Rekarnegymnasiet. Detta är två av tre kommunala gymnasieskolor i staden. Båda skolorna 
erbjuder både praktiska och teoretiska program. Eleverna som från Rinmangymnasiet gick den 
naturvetenskapliga linjen i olika årskurser och de från Rekarnegymnasiet gick byggprogrammet 
med olika inriktningar och årskurser. Vidare besvarades enkäten även från elever på 
Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Detta är en äldre kommunal gymnasieskola som även den 
erbjuder såväl teoretiska som praktiska linjer. Eleverna i studien gick i årskurs 1–3 på den 
samhällsvetenskapliga linjen, frisörprogrammet, vård och omsorg och fordonsprogrammet. 
Enkäten besvarades även av elever i olika årskurser från friskolan Yrkesgymnasiet i Uppsala. 
Detta gymnasium erbjuder endast yrkesförberedande program. De som svarade i enkäten gick 
bygg, vård och omsorg, fordonsprogrammet, VVS eller frisörprogrammet.  
 
5.3 Statistiska verktyg 
Efter resultathantering och omkodning analyserades samband mellan social bakgrund och 
politiskt deltagande samt skolans roll för politisk jämlikhet. Sambanden undersöktes i 
dataprogrammet Stata via regressionsanalyser. Vid regressionsanalys framställs en 
regressionslinje vilken i sin tur testas genom R2. R2 redovisar till hur stor grad den beroende 
variabeln kan förklaras med den oberoende, denna går från 0 till 1 där 0 innebär ingen 
förklaringsgrad och 1 innebär hög grad (Teorell & Svensson, 2016, s. 174–175).  

Trots att en regression kan visa på ett högt R2 värde kan det visa sig vara supriöst och 
försvinna vid kontroll av en eller flera ytterligare variabler. Därför testades sambandet även 
tillsammans med andra variabler för att undersöka om ett samband fanns i en så kallad multipel 
regressionsanalys. Sambanden mättes även efter signifikans, det vill säga om sambandet kan 
återfinnas i populationen, oavsett hur starkt det är. Signifikans mäts utifrån olika 
säkerhetsnivåer, oftast 90%, 95% och 99% (Teorell & Svensson, 2016, s. 214). In en regression 
redovisas signifikansen genom att sätta en eller flera stjärnor bakom standardfelet. En stjärna 
står för signifikans på 90 % säkerhetsnivå, två stjärnor för signifikans på 95% säkerhetsnivå 
och tre stjärnor står för signifikans på 99% säkerhetsnivå. Om ett samband inte är signifikant 
är det svårt att argumentera för att ett samband finns. Det kan inte heller generaliseras till 
populationen. Därför är detta av vikt att undersöka signifikansen vid studier om samband. Finns 
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ingen signifikans i ett samband kan det ändå vara intressant att analysera utifrån den specifika 
studien, men inte för generaliseringar till populationen.  
 
5.4 Bortfall 
Då frågorna i enkäten var möjliga att hoppa över uppkom en del bortfall i vissa frågor. Detta 
var ett medvetet val då en del personer eventuellt inte vill svara på en viss fråga av personliga 
skäl eller rent principiellt. Därmed uppkom enkäter där vissa frågor inte var besvarade alls. För 
att undvika att detta skulle ske gavs ett alternativ för ”aldrig” eller ”inte alls” i majoriteten av 
frågorna. 
   
6. RESULTAT 
 
De svar som samlades in i enkäten via Google Formulär sammanställdes. Efter att vissa svar 
kodats om för analys sattes värdena in i Stata. Nedan följer en resultatredovisning av de 147 
svaren i enkäten.  Först redovisas översiktliga resultat, därefter hur bakgrund påverkar det 
politiska deltagandet på sociala medier och slutligen redovisas hur eleverna anser att 
skolundervisningen bidragit till deras förmåga att kritiskt granska källor på nätet och huruvida 
bakgrund påverkar detta resultat eller inte.   
 
6.1 Deskriptiv statistik 
I detta avsnitt redovisas den del av resultaten som är av intresse för vidare resultat och analys i 
regressioner. Diagram 6.1.1 redovisar resultatet för vårdnadshavare 1 utbildningsnivå. Denna 
variabel står som grund för elevers sociala bakgrund. Valet att ta vårdnadshavare 1 motiverades 
med en större svarsfrekvens vid denna då inte alla elever hade två vårdnadshavare. Utfallet var 
att 49,7% hade universitets-eller högskoleutbildning (se diagram 6.1.1). Detta är över snittet i 
Sverige då 42% av befolkningen beräknas läsa vidare efter gymnasiet där 27% har läst tre år 
eller mer efter gymnasiet år 2016 (Statistiska Centralbyrån). 4,1% hade inte avslutat någon 
utbildning. 
 
Diagram 6.1.1-utbildningsnivå vårdnadshavare 1 
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I frågan hur mycket tid eleverna lägger på sociala medier svarade 50,3% mer än fyra timmar 
per dag. Endast 3 stycken, motsvarande 2% svarade att de inte lägger ner någon tid alls på 
sociala medier (se diagram 6.1.2). 
 
Diagram 6.1.2-tid på sociala medier 

Elevernas politiska intresse var väldigt spridd (se Diagram 6.1.3). De flesta svarade en trea, 
alltså mitten på en skala på ett till fem. 24,7 % svarade att de inte var intresserade av politik 
alls.  
 
Diagram 6.1.3-politiskt intresse 

 
Majoriteten av eleverna inhämtar information som är viktig för deras uppfattning om de 
politiska partierna från nyhetssändningar på tv. Denna följs av skolundervisning och därefter 
föräldrar. Facebook hamnar på en femte plats i rangordningen på 31% (se diagram 6.1.4). 
Därmed kan det argumenteras för att många ungdomar inhämtar politisk information från 
Facebook, precis som Kahne med fler (2016) och Loaders (2014) studier visar.  
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Diagram 6.1.4-politiska informationskällor 

 
Som politiskt deltagande användes resultaten i frågan om eleverna delade material med politiskt 
innehåll på sociala medier. Majoriteten svarade att de inte delar något på sociala medier och 
2,1% svarade att de gör detta i mycket hög utsträckning (se diagram 6.1.5). 
 
Diagram 6.1.5-Dela material med politiskt innehåll på sociala medier 

För att undersöka huruvida skolan kan bidra till större jämlikhet i politiskt deltagande 
undersöktes i vilken mån gymnasielever anser att skolan bidragit till deras kunskaper om att 
kritiskt granska information på nätet ställdes följande två frågor: ” Varifrån har du fått dina 
kunskaper om att kritiskt granska information på nätet?” och ” I vilken utsträckning anser du 
att samhällskunskapsundervisningen har utvecklat din förmåga att kritiskt granska information 
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på nätet?” (se bilaga 1). 75,7 % av respondenterna ansåg att de fått kunskaper om att kritiskt 
granska information på nätet från skolundervisningen. 45,3 % svarade att de fått dessa 
kunskaper från sina föräldrar (se diagram 6.1.6).  
 
Diagram 6.1.6-källa till källkritik 

 
I frågan om hur samhällskunskapsundervisningen bidragit till dessa kunskaper i att kritiskt 
granska källor på nätet fick respondenterna svara i en skala från 1 vilket innebar inte alls och 5 
i mycket hög grad. 58,8% svarade 3 eller 4 i denna skala (se diagram 6.1.7).  
 
Diagram 6.1.7-källkritik och samhällskunskapsundervisning 
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6.2 Bakgrund och politiskt deltagande 
För att undersöka hur bakgrund påverkar elevers politiska deltagande testades detta i en 
regression (se tabell 6.2.1). Först testades variablerna bivariat och därefter gjordes en 
multivariat regressionsanalys där andra oberoende variabler lades till för att kunna befästa 
sambandet. Politiskt deltagande besvarades i frågan om i hur stor utsträckning elever delade 
politiskt material på sociala medier (se diagram 6.1.5). Social bakgrund testades utefter 
utbildningsnivå hos vårdnadshavare 1. Detta då svarsfrekvensen för denna var högre, som 
nämnt ovan.  En regression som testar sambanden med vårdnadshavare 2 visade snarlika 
resultat (se bilaga 3). Övriga koder finns i bilaga 2.  
 
Tabell 6.2.1 – regression av politiskt deltagande 

Standardfel i parenteser 
 
Resultatet i regressionen visar inget signifikant samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 
politiskt deltagande på sociala medier. Detta stämmer även då sambandet kontrolleras mot 
andra varieblar. Dessutom är resultatet väldigt nära noll, vilket innebär att föräldrarnas 
utbildningsnivå inte har någon påverkan på elevers politiska deltagande på sociala medier. Trots 
ett icke-signifikant resultat är det inte helt ointressant att tolka. Sambandet mellan föräldrars 
utbildningsnivå och politiskt deltagande tenderar i de första fyra raderna vara negativt resultat. 
Det är en mycket liten koefficient vilket innebär att skillnaderna inte är särskilt stora, men ändå 
av vikt att undersöka vidare. Att resultaten i rad 1–4 är negativa indikerar att elever till föräldrar 
med lägre utbildning i högre grad tenderar att delta politiskt på sociala medier. Därmed lutar 
studien mer mot Loaders (2014) studie om att sociala medier tenderar leda till ökad jämlikhet 
gällande social bakgrund och politiskt deltagande.  

 1 2 3 4 5 6 
Utbildningsnivå 
vårdnadshavare 1 

-0,062 
(0.09) 

-0,068 
(0,098) 

-0,066 
(0,098) 

-0,057 
(0,10) 

0,005 
(0,09) 

0,01 
(0,093) 

Yrkesförberedande 
program 

 -0,027 
(0,16) 

-0,046 
(0,16) 

-0,021 
(0,17) 

0,30 * 
(0,16) 

0,36 
(0,17) ** 

Kvinna   -0,14 
(0,15) 

-0,14 
(0,15) 

-0,18 
(0,14) 

-0,26 
(0,14) * 

Ålder    0,04 
(0,08) 

0,02 
(0,58) 

0,017 
(0,075) 

Politiskt intresse     0,29 
(0,057) 

*** 

0,32 
(0,059) 

*** 
Tid sociala medier      0,13 

(0,073) * 
Antal observationer 144 144 144 144 144 144 
       
R2 0,0033 0,0035 0,0099 0,0112 0,1702 0,1684 
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Lägg märke till förändringen som sker i rad fem och sex. Då läggs även politiskt intresse 
nedlagd tid på sociala medier till som variabler, vilket resulterar i en förändring i fler rader i 
regressionen. Sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och politiskt deltagande ger en 
mindre koefficient som dessutom gått från att vara negativ till att bli positiv. Denna är dock 
fortfarande inte signifikant och mycket nära noll. Variabeln för program har blivit positiv och 
signifikant på 90% säkerhetsnivå i rad fem och stärks ytterligare i rad sex. I rad 1–4 tenderade 
studieförberedande program delta politiskt på sociala medier i högre grad än 
yrkesförberedande, dock utan ett signifikant resultat. I rad fem och sex visas motsatsen då med 
en starkare koefficient och ett signifikant samband.  

De tillagda variablerna, politiskt intresse och tid på sociala medier, är starkt kopplat till om 
elever deltar politiskt på sociala medier. Detta resultat är föga förvånande då det kan förväntas 
ett aktivt politiskt deltagande vid ett sådant intresse. Sambandet mellan politiskt deltagande och 
politiskt intresse är signifikant på 99% säkerhetsnivå vid både rad fem och sex. Detta kan tolkas 
i att den huvudsakliga förklaringen till att elever som deltar politiskt på sociala medier är de 
som har ett politiskt intresse och det inte hänger ihop med föräldrarnas utbildningsnivå. Detta 
är intressant då det går emot tidigare teorier om att föräldrars utbildningsnivå skulle vara den 
huvudsakliga förklarande faktorn till individers politiska deltagande (Broady, 1998; Bergström, 
2015; Lindell, 2016). Elever som ägnar mer tid på sociala medier är mer politiskt aktiva. Med 
dessa två variabler blir också andra signifikanta, såsom program. Därmed blir den huvudsakliga 
förklarande variabeln till elevers politiska deltagande på sociala medier deras politiska 
intressen. 

Då resultaten inte är signifikanta och den huvudsakliga förklarande faktorn till politiskt 
deltagande på sociala medier är politiskt intresse går det inte att stärka någon av hypoteserna. 
Dock är det intressant att koefficienten för föräldrars utbildningsnivå ligger mycket nära noll 
och därför tenderar ha en mycket liten betydelse för politiskt deltagande och hypotes ett 
tenderar inte att stämma i denna studie.  

Denna analys testades även genom att sätta i hur stor utsträckning eleverna kommenterar 
material på nätet som variabel för politiskt deltagande. Inte heller detta gav dock en signifikant 
regression (se bilaga 4).  
 
6.3 Social bakgrund, källkritik och skolundervisning 
Då elever tenderar vara mycket aktiva på sociala medier (se diagram 6.1.2) är det också 
intressant att se hur de resonerar kring att kritiskt granska information på nätet. Som Diagram 
6.1.5 visar anser majoriteten av respondenterna att skolan varit viktig för kunskaperna att 
kritiskt granska information på nätet. Detta kan kopplas till material med politiskt innehåll. 
Vidare är det intressant att undersöka vilka elever som anser att skolan varit viktig i deras 
kunskaper om källkritik. Till detta gjordes en regression där skolundervisning i källkritik står 
som beroende variabel. Regressionen testar sambandet mellan huruvida elever anser att 
skolundervisningen gett kunskaper om källkritik kopplat till deras sociala bakgrund. För att 
undersöka detta gjordes en bivariat regression mellan om elever ansett att skolan gett dem 
kunskaper i att kritiskt granska information och föräldrars utbildningsnivå. Därefter 
kontrollerades sambandet i en multivariat regression först med program som kontrollvariabel 
och sedan huruvida elever delar material med politiskt innehåll på sociala medier (se tabell 
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6.3.1). Variabeln om skolundervisningen gett information om källkritik kodades som en 
dummyvariabel till 0 om eleven inte ansåg att skolundervisningen bidragit till denna kunskap 
och 1 om eleven ansåg att det hade bidragit till kunskaper i källkritik. Utbildningsnivå hos 
vårdnadshavare ett kodades som 1 för ingen avslutad utbildning, 2 grundskoleutbildning, 3 
gymnasieutbildning och 4 som högskole-eller universitetsutbildning. Program kodades som 0 
för studieförberedande och 1 för yrkesförberedande. Dela material på sociala medier gick från 
skala 1, delar inget alls, till 5 i mycket hög grad.  
 
Tabell 6.3.1-regression om skolundervisning och källkritik 
 1 2 3 
Utbildningsnivå vårdnadshavare 1 0,032 

(0,046) 
0,028 

(0,049) 
0,022 

(0,049) 

Yrkesförberedande program  -0,02 
(0,080) 

-0,026 
(0,080) 

Dela material på sociala medier   -0,101** 
(0,042) 

Antal observationer 146 146 146 
    
R2 0,0033 0,0037 0,0436 

 * Standardfel i parentes 
 

Tabellen visar ingen signifikans mellan social bakgrund och om elever anser att skolan gett 
kunskaper om att kritiskt granska information på nätet. Resultatet är dock ändå av relevans att 
tolka. Sambandet är väldigt nära noll, vilket innebär att social bakgrund har mycket liten 
betydelse för om elever anser att skolan gett kunskaper om källkritik. Då det samband som finns 
mellan dessa är positiva tenderar elever vars föräldrar har en högre utbildning i högre grad anse 
att skolan varit viktig i deras kunskaper att kritiskt granska information på nätet än elever med 
lågutbildade föräldrar. Detta är intressant då det motsäger hypotesen om att elever till 
lågutbildade föräldrar i högre grad bör anse att kunskaperna om källkritik kommer från skolan. 
Det kan antas att elever med högre social bakgrund lättare kan ta till sig informationen om 
källkritik än elever från lägre social bakgrund och därför anser att skolan bidragit till denna 
kunskap i större utsträckning. Detta kan kopplas Fleischer och Kvarnsells studie (2015) där 
digitaliseringen ledde till ökade klyftor i mellan elever klassrummet.  

För att undersökas detta ytterligare kan resultaten i rad tre undersökas. Här läggs även 
program och att dela material på sociala medier till. Denna visar att studieförberedande program 
tenderar anse källkritik i skolan som viktigare i högre grad än yrkesförberedande, dock är inte 
detta samband heller signifikant. Elever som delar material på sociala medier i högre grad anser 
inte att skolan gett kunskaper om källkritik, denna variabel är dessutom signifikant på 95 % 
säkerhetsnivå. Därmed anser de som delar material på sociala medier att skolundervisningen i 
källkritik inte varit av vikt för dem. Detta kan tolkas på flera olika sätt. Det kan tänkas att de 
som delar material på sociala medier lägger mindre vikt vid källkritik. Det kan också innebära 
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att elever som delar material på sociala medier redan anser sig ha kunskaper om källkritik och 
att skolan därmed inte bidragit till denna kunskap.  

Som Tabell 6.2.1 visar tenderar elever med lägre social bakgrund i större grad dela material 
med politiskt innehåll på sociala medier. En tolkning av dessa resultat tillsammans visar därmed 
att skolan inte leder till jämlikhet i politiskt deltagande på sociala medier eftersom elever med 
lägre social bakgrund inte ser skolundervisningen i källkritik som viktig i lika hög grad som 
elever med högre social bakgrund. Detta kan bland annat bero på att elever med högutbildade 
föräldrar har lättare att förstå skolundervisningen. Däremot har sociala medier lett till en ökad 
jämlikhet i politiskt deltagande då elever med lägre social bakgrund tenderade vara mer politisk 
deltagande på sociala medier.  
 
7. DISKUSSION 
 
7.1 Sociala medier, social bakgrund och politiskt deltagande 
Precis som den tidigare forskningen visat är elever aktiva på sociala medier. Endast två procent 
av respondenterna i studien svarade att de inte använder sociala medier (se diagram 6.1.2). 31% 
av respondenterna sa även att de inhämtar information om de politiska partierna via Facebook. 
Detta stämmer överens med tidigare forskningar som visar att sociala medier blivit en allt 
viktigare plattform för politisk information och engagemang (Kahne et al., 2016, s. 6).  

Social bakgrund definierades i studien av föräldrars utbildningsnivå. Detta motiverades 
med bland annat Bourdieus teorier om social reproduktion vilken innebär att individer tycks 
följa sina föräldrars spår (Broady, 1998). Denna variabel kunde testas även på andra vis, 
exempelvis genom att undersöka en familjs inkomst eller om de bott i landet under en längre 
tid. Dock vad föräldrarnas utbildningsnivå det lättaste att ta reda på då elever själva kanske inte 
riktigt vet hur mycket deras föräldrar tjänar. Utbildningsnivå kan dessutom tänkas ge eleverna 
förutsättningar i ett akademiskt språk och en förståelse för skolvärdens sätt att fungera, något 
som blir svårt att koppla till föräldrarnas härkomst.   

Politiskt deltagande mättes i studien utifrån variabeln ”dela material med politiskt innehåll 
på sociala medier”. Det finns många sätt att mäta politiskt deltagande på och det mest tydliga 
hade kanske varit att undersöka individers flöden och aktivitet på deras egna sociala medier. 
Detta fanns det ingen möjlighet till inom ramen för studien och därmed fick detta mätas i vilken 
grad eleverna själva ansåg att de delade material med politiskt innehåll. Denna fråga mättes 
utifrån en skala från 1 inte alls till 5 i mycket hög grad (se Bilaga 1). Majoriteten svarade att de 
inte delade material alls (se diagram 6.1.5), något som gav mycket små siffror att arbeta med i 
analysen. Detta går dock inte att rå för då det är så respondenterna svarat och är svårt att 
förutspå. Ett problem med att mäta politiskt deltagande på det här sättet är att det blir upp till 
respondenternas egna tolkningar, vilka kan skilja sig mellan individer. Däremot undersöker den 
här studien huruvida social bakgrund påverkar elevers politiska deltagande på sociala medier 
vilket kan göra det nog så relevant att se till elevernas egna tolkningar i hur de deltar politiskt.  

Resultatet i Tabell 6.2.1 är inte signifikant. Dock visar sambandet att elever med 
lågutbildade föräldrar är något mer politiskt aktiva på sociala medier. Detta kan tolkas i att 
sociala medier faktiskt leder till ett mer jämlikt politiskt deltagande, även om det inte går att 
göra några generaliseringar vid avsaknaden av signifikans. Att sociala medier lett till att elever 
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med lägre social bakgrund blir mer politiskt aktiva kan bero på att många förändringar skett i 
denna förskjutning. Tidigare krävdes större retoriska färdigheter för att kunna ta sig an politiken 
och ge sig in i den. Dessutom utövades politiken i vissa rum och kretsar, vilka kan tänkas vara 
mer lättillgängliga för individer med högre social bakgrund (Kahne et al., 2016, s. 10–11).  
Dagens plattformar på sociala medier kräver inte samma retoriska förmågor eller kulturella 
kapital (Broady, 1998, s. 3). Genom detta resultat kan det kopplas till Loader (2014) om att 
sociala medier leder till en ökad politisk jämlikhet. Hans studie riktar sig mot Australien, USA 
och Storbritannien, men kan tänkas gälla även i Sverige som på många sätt har samma 
förutsättningar som de nämnda länderna. Loader är menar dock att dessa samband med 
jämlikhet i politiskt deltagande via sociala medier ska tas med försiktighet då sociala medier är 
ett så pass nytt fenomen och vi vet inte hur det kommer arta sig i framtiden.  

Som tabell 6.1.2 visar finns ingen signifikans mellan sambanden att delta politiskt och 
social bakgrund. Dock finns en stark signifikans mellan politiskt intresse och dela material med 
politiskt innehåll på sociala medier. Resultatet är föga förvånande då det går att anta att ett 
politiskt intresse bör ligga som grund till att delta politiskt. När denna variabel läggs till 
förändras också mönstret i övriga variabler, vilket förklaras med det starka samband som finns 
mellan denna och politiskt deltagande. Politiskt intresse står som största förklaringsvariabeln 
till politiskt deltagande på sociala medier, var ett högre intresse genererar till att dela mer 
material med politiskt innehåll.  
 
7.2 Skolundervisningen och jämlika möjligheter till politiskt deltagande 
Digitaliseringen skrevs in i skolans läroplaner i år (skolverket 2017a;2017b). Detta med målet 
att öka jämlikheten och ge eleverna verktyg att kritiskt granska information på nätet (skolverket 
2017c). För att kunna öka jämlikheten krävs också att samtliga elever har ett källkritiskt 
perspektiv till informationen på nätet. Det handlar om att kunna sålla i det informationsflöde 
som finns och lära eleverna om informationsmanipulation och påhittade berättelser (Kahne et 
al., 2016, s. 10).  

Hur skolan kunde leda till politisk jämlikhet på sociala medier mättes i studien genom att 
undersöka huruvida elever ansåg att skolan lärt dem källkritik och sedan koppla detta till social 
bakgrund. Då källkritik är en viktig del i att kunna ta till information valdes denna variabel. 
Dock är den tolkningsbar hos respondenterna och det är inte säkert att de vet varifrån deras 
kunskaper om detta kommer. Andra kanske anser att de lärt sig tillräckligt själva och att 
undervisningen inte varit till någon nytta. Dock ämnade denna studie undersöka skolans 
möjligheter till politisk jämlikhet på nätet och det kan då vara relevant att eleverna själva får 
tolka hur de anser att skolan gett dem information.  

75,7 % av respondenterna svarade att de fått sina kunskaper om källkritik via 
skolundervisningen (se diagram 6.1.6). Resultatet i tabell 6.3.1 visar dock ingen signifikans 
mellan sambanden social bakgrund och skolundervisningen i källkritik. Det samband som finns 
visar dock att elever med högre social bakgrund anser att skolan varit viktigare i kunskaperna i 
källkritik än elever med lägre social bakgrund. Detta kan tolkas på fler olika sätt. Dels kan det 
tänkas att elever med högutbildade föräldrar har lättare för skolundervisningen överlag då de 
besitter ett högre kulturellt kapital (Boady, 1998, s. 3). Det kan också vara så att digitaliseringen 
i skolan trots allt leder till ökade klyftor mellan elever var elever som redan har svårt i skolan 
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halkar efter (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 23–24). Då studien inte undersöker detta vidare 
kan endast spekulationer göras gällande resultatet. Dock kan det bekräftas att hypotesen inte 
stämde kring detta resultat i studien. Detta då elever med lägre social bakgrund inte ansåg att 
skolundervisningen i källkritik var viktigare än elever med högre social bakgrund. Hypotesen 
grundade sig på en förutfattad menig över att elever med lågutbildade föräldrar får mindre 
kunskaper om källkritik hemma och därför skulle anse att skolundervisningen i detta var viktigt.  

Resultatet i tabell 6.3.1 visar även ett signifikant samband mellan de elever som delar 
material på sociala medier och skolundervisningen i källkritik. Detta samband tyder på att de 
elever som delar material på sociala medier anser att de inte fått sina kunskaper om källkritik 
från skolundervisning. Detta går att tolka på olika sätt. Antingen ser inte elever som delar 
material på nätet källkritik som lika viktigt som andra elever. De kan också tänkas anse sig 
redan ha tillräckliga kunskaper vilket gjort att den kunskap skolan ger i källkritik upplevs som 
onödig.  
 
7.3 Urvalsdiskussion 
Urvalet i studien var gymnasieelever i olika årskurser, åldrar och program. Dessa fick tillgång 
till enkäten via sina lärare. Totalt svarade 147 elever. Av dessa gick 91 stycken på 
yrkesförberedande program och 56 på studieförberedande program. Det hade varit önskvärt 
med en jämnare spridning mellan program, men då de lärare som kontaktades arbetade inom 
dessa program gick det inte att rå för. Dessutom undersöker studien huruvida social bakgrund 
påverkar politiskt deltagande, vilket inte måste vara kopplat till vilket program en elev går, även 
om detta oftast påverkas av social reproduktion (Broady, 1998).  

Urvalet kom från Eskilstuna, Uppsala och Västerås vilka samtliga ligger inom området 
Mälardalen och har relativt hög utbildningsgrad tack vara Uppsala Universitet och Mälardalens 
högskola. En hög utbildningsnivå bland föräldrarna uppmättes också då det låg på 49,7 %, 
vilket är högre än snittet i Sverige på 42% (Statistiska Centralbyrån). Detta utgör ett relativt 
homogent urval utifrån det utbildningskapital som kan förväntas hos respondenterna. Detta kan 
kopplas till Bergströms (2015) studie där hon visade att det finns mönster i politiskt deltagande 
och vilken plats en person bor på. En person som är bosatt i ett område med högre akademisk 
utbildningsnivå hos befolkningen tenderar vara mer politiskt aktiva än personer i arbetarstäder 
(Bergström, 2015, s. 35–36). Om det skulle finnas skillnader i undersökningen kan det därför 
antas vara desto större skillnader i städer eller områden med lägre utbildningsgrad eller i utsatta 
områden.  

Det bör också nämnas att Sverige kommit långt i digitaliseringen var näst intill alla har 
tillgång till sociala medier. Det är långt ifrån alla länder som kommit lika långt och där 
förutsättningarna ser likadana ut som här i Sverige. Det kan tänkas att större skillnader i 
bakgrund och politiskt deltagande kan finnas i läder där digitaliseringen inte kommit lika långt 
och en viss samhällsklass är aktiv i sociala medier. Sverige är också ett jämlikt land med högt 
valdeltagande och det kan förväntas att respondenterna på ett eller annat sätt anser det som 
viktigt att rösta eller att delta politiskt.  
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7.4 Vidare studier 
Då denna studie utgått från en kvantitativ metod där 147 elever svarat på en enkät finns det 
många möjligheter till att studera detta vidare. En större enkätstudie som sträcker sig över fler 
regioner och städer av olika form skulle kunna ge ett mer precist resultat med möjlighet till 
signifikans. Dessutom skulle en kvalitativ studie som undersöker elevers politiska deltagande 
genom exempelvis intervjuer kunna vara en intressant komplettering till denna. För att 
säkerställa det politiska deltagandet på sociala medier kunde även en studie rikta sig in på att 
undersöka hur det ser ut på personers plattformar på sociala medier. Dessutom skulle en studie 
kunna ta vid att undersöka hur det kommer sig att elever som anser att skolan inte gett kunskaper 
om källkritik också i högre grad delar material med politiskt innehåll på sociala medier. Då det 
finns få studier kring ämnet sociala medier och politiskt deltagande finns många möjligheter 
till vidare studier i olika riktningar kring ämnet.  
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8. SLUTSATSER 
 
En ny form av politiskt deltagande har på senare år uppkommit. Vi har gått från att vara politiskt 
aktiva genom vissa forum såsom kontrollerade nyheter, radio och tv till att uttrycka våra åsikter 
på sociala medier (Kahne et al., 2016, s. 10). Detta bekräftas även i den här studien där en 
majoritet av eleverna använder sig av sociala medier och 31% hävdar att de inhämtar 
information om de politiska partierna från Facebook.  

Studien visar inget signifikant samband mellan politiskt deltagande och social bakgrund, 
viket gör att inga definitiva slutsatser kan dras. Vid tolkning av resultaten till trots visar det på 
att elever med lågutbildade föräldrar i högre grad deltar politiskt på sociala medier. Därmed 
kan en tolkning göras att sociala medier leder till en ökad jämlikhet i politiskt deltagande utifrån 
social bakgrund, något som bekräftar Loaders studie (2014, s. 146). Den huvudsakliga 
förklaringen till politiskt deltagande på sociala medier var dock politiskt intresse, vilket också 
var signifikant på 99 % säkerhetsnivå.  

Skolan syftar till att uppfostra demokratiska medborgare (Skolverket, 2011). Detta uppdrag 
uppnås dels genom att lära eleverna att ta till sig och granska information. I år kom en revidering 
av läroplanerna där digitaliseringen skrivits in (Skolverket 2017a;2017b), vilket ska syfta till 
att ge eleverna mer jämlika möjligheter och lära dem att kritiskt granska information på nätet. 
Denna studie testade sambandet mellan social bakgrund och hur elever ansett att 
undervisningen i källkritik varit viktig eller inte. Inga signifikanta samband uppmättes, men vid 
tolkning av resultatet visade det sig att elever med högutbildade föräldrar ansåg att 
skolundervisningen i källkritik var viktigare än elever med lågutbildade föräldrar. Detta motsa 
hypotesen i studien och ger ett dystert resultat för skolundervisningen i källkritik och dess 
förmåga att leda till jämlika möjligheter. Detta kan kopplas till bland annat Fleischer och 
Kvarnsell (2015) vilka upptäckte att digitalisering i skolundervisningen ledde till ökade klyftor 
mellan elever.  

Då inga signifikanta resultat uppmäter i forskningsfrågan kan inga slutsatser dras. Däremot 
tenderar sociala medier leda till minskade klyftor mellan elever utifrån deras sociala bakgrund. 
Dock lyckas inte skolan med detta uppdrag då elever med högutbildade föräldrar i högre grad 
anser att skolan gett dem kunskaper om källkritik på nätet.  

Den här studien har haft syftet att undersöka hur social bakgrund påverkat elever att delta 
politiskt i sociala medier och vilken roll skolan har i detta. Undersökningen gjordes utifrån 
enkäter vilka besvarades av 147 gymnasieelever vid olika program i skolor inom Eskilstuna, 
Västerås och Uppsala kommun. Då urvalet var relativt litet och resultaten i liten grad var 
signifikanta kan inga slutsatser eller generaliseringar dras. Dock är resultaten ändå intressanta 
att tolka och djupare studier inom ämnet skulle kunna ge signifikanta resultat.  
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Bilaga 1- enkät 
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Bilaga 2-koder 
 
Nedan följer en redovisning av de variabler som kodats om för analysen av resultaten i studien.  
 
Kön: 
0 man  
1 kvinna 
 
Program:  
0 studieförberedande 
1 yrkesförberedande 
 
Utbildningsnivå vårdnadshavare 1 och 2: 
1. Har ej avslutat någon utbildning 
2. Grundskola eller motsvarande (årskurs 1–9) 
3. Gymnasium eller motsvarande 
4. Universitet eller högskola  
 
Informationskälla till polisk information markerades som 1 om ett alternativ var ikryssat, annars 
0. Samma sak gjordes med information om källkritik. Variablerna som mättes med skala kunde 
behållas, där stor 1 för inte alls och 5 för i mycket stor utsträckning.  
  



 
 

 39 

Bilaga 3-regression utbildningsnivå vårdnadshavare 2 
 
Regression politiskt deltagande på sociala medier  

 1 2 
Utbildningsnivå vårdnadshavare 2 0,038 

(0,09) 
0,50 

(0,090) 

Yrkesförberedande program  0,39 
(0,16) ** 

Kvinna  -0,27 
(0,15) * 

Ålder  -0,014 
(0,076) 

Politiskt intresse  0,32 
(0,059) *** 

Tid sociala medier  0,14 
(0,075) * 

Antal observationer 139 139 
   
R2 0,0013 0,1946 
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Bilaga 4-regression kommentera material på sociala medier 
 
Denna regression gjordes i undersökningen i syfte att kontrollera resultatet. Detta då även denna 
variabel kunde sättas som politiskt deltagande på sociala medier. Denna valdes bort då 
responsen på att dela material på sociala medier var något högre och därmed gav en viss ökad 
spridning. Efter att ha kontrollerat mot denna regression skilde sig inte resultatet avsevärt. 
Sambanden var fortfarande inte signifikanta och därmed fick dela på sociala medier stå som 
variabel för politiskt intresse istället för att kommentera på sociala medier.  
 
Regression kommentera politiskt material på sociala medier  
 1 2 
Utbildningsnivå vårdnadshavare 1 0,039 

(0,08) 
0,06 

(0,09) 
Yrkesförberedande program  0,12 

(0,16) 
Ålder  0,013 

(0,07) 
Kvinna  -0,055 

(0,14) 
Politiskt intresse  0,18 

(0,057) *** 
  0,028 

(0,07) 
Antal observationer 143 143 
   
R2 0,0016 0,0720 

Standardavvikelse i parentes 
	
Som resultatet visar ovan finns det ingen signifikans mellan att kommentera material med 
politiskt innehåll på sociala medier och social bakgrund. Det samband som finns är positivt, 
vilket innebär att elever med högre social bakgrund kommenterar mer på sociala medier. Dock 
styrs detta främst av politiskt intresse som rad två visar.  
	


