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Förord 
 
Vi vill tacka eleverna i år 9 på vår praktikskola som gjort denna undersökning möjlig, ett spe-
ciellt tack till eleverna i vår undersökningsgrupp. Vi vill också rikta ett varmt tack till arbets-
laget inklusive vår praktikhandledare Conny Persson som trodde på våra idéer och gav oss 
fria händer att arbeta med vårt arbetsområde. Utan er hade det inte varit möjligt. 
 
Ett speciellt tack till vår vetenskapliga handledare Maria Hurtig på Luleå Tekniska Universitet 
för givande samtal och goda råd under vårt arbete. 
 
Vi vill också tacka varandra för givande och mindre givande samtal, goda skratt och tårar. Sist 
men inte minst, vill vi tacka våra barn som har stått ut med oss under den här tiden.  
 
 
Kiruna, en stormig, snöig kväll i slutet av december 2003 
 
 
 
 
 
Sofie Johansson  Catarina Sundquist Lilja



 

 

 
 

Abstrakt 
 
Vi tycker det är viktigt med ungdomar som är etiskt medvetna. Jenny Gren (2001) säger att 
utifrån våra värderingar sker våra handlingar och kunskap hjälper oss att lösa etiska dilem-
man. Stig Roland Rask (2000b) menar att Internet utmanar våra etiska värderingar samtidigt 
som det är ett utmärkt redskap i den etiska debatten. Mot denna bakgrund har vi genomfört 
vårt utvecklingsarbete i två niondeklasser under 6 lektioner. Vi har undersökt om det går att 
utveckla elevernas förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden samt på vilket sätt 
deras inställning till information på Internet påverkas genom arbete med Internets fakta- och 
åsiktsutbud. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer. Resultatet vi erhöll kunde 
inte visa på någon större utveckling av elevernas förmåga att göra etiska ställningstaganden. 
Däremot har de flesta blivit mer kritiska till informationsflödet på Internet.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Idag befinner vi oss i ett informationssamhälle där vi ständigt utsätts för ett helt annat infor-
mationsflöde än för bara tio år sedan. Skolan har inte längre monopol på kunskap och infor-
mation. Allt finns numera alltid lättåtkomligt på Internet och som användare av detta verktyg 
måste man hela tiden ha i åtanke att det inte finns någon automatisk kvalitetsgaranti på den 
information som finns där. Ofta har det som står på Internet en oklar avsändare och betydelse. 
På Internet kan vem som helst säga vad som helst.  
 
Informationen på Internet är en salig blandning av fakta och osanna påståenden. Sanning och 
lögn existerar sida vid sida utan åtskillnad. Genom små snabba klick får alla lika lätt tillgång 
till nyheter och fakta såväl som grovt våld, rasistisk propaganda och förödmjukande pornogra-
fi. Att det sistnämnda är omoraliskt förstår de allra flesta men den information som inte är 
uppenbar desinformation är svårare att bedöma. Exempelvis får drogförespråkare lika stort 
utrymme som seriös missbruksforskning. Internet fungerar som en stor anslagstavla som är 
omöjlig att censurera. Den nya tekniken utmanar vår etik. Som Internetanvändare måste vi 
själva ansvara för utvärderingen av den information vi hittar.  
 
Trots att det har gjorts stora ekonomiska satsningar på informationstekniken i skolan, finns 
det fortfarande brister i hur man hanterar information på Internet. Etiska frågor som uppstår i 
kontakt med Internet var inte det staten fokuserade på. För att skydda våra barn och ungdomar 
kan vi visserligen installera censurprogram, men dessa är oerhört grovmaskiga och ger en 
falsk känsla av säkerhet. Istället för censurprogram anser vi att eleverna bör erövra ett inre 
etiskt filter som signalerar vad som är rätt och fel, gott och ont, sant och falskt. Etiska frågor 
har sällan tekniska lösningar som svar utan bör belysas och diskuteras öppet. 
 
Vårt val av examensarbete bygger på att vi ser vikten av att vi vuxna som rör oss i barn och 
ungdomars närhet vågar vara tydliga vägvisare. Vi bör ta oss tid att arbeta med och samtala 
om etiska värderingar. Lika viktigt som samtalet är att vi som arbetar med unga människor, 
även arbetar med vår etik och är goda förebilder, då devisen ”man gör som läraren gör och 
inte som han/hon säger” i mångt och mycket stämmer. Vi har under tidigare praktikperioder 
och fältstudier sett att många unga väljer ståndpunkt med stor inre osäkerhet och har en vana 
att oreflekterat hålla med sina kamrater. Vi vill ha ungdomar som är medvetna om sina värde-
ringar, vågar ta en egen ståndpunkt utifrån dessa och att detta i sin tur styr förnuftiga val och 
handlingsvägar. Vi tror att ett sätt att utveckla en sådan sida hos eleverna kan vara att använda 
Internets fakta- och åsiktsutbud som ett naturligt pedagogiskt redskap i arbetet. När vi arbetar 
med etiska dilemman och eleverna får söka efter polariserade åsikter på nätet, tror vi att vi kan 
hjälpa eleverna att utveckla en medvetenhet om sina egna etiska värderingar. Samtidigt som 
de också erövrar ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet.  
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Förankring i styrdokumenten 
 
Som pedagoger har vi ett ansvar att hos eleverna förankra grundläggande värden som vårt 
samhälle vilar på samt förbereda dem för det informationssamhälle vi lever i. I styrdokumen-
ten finner vi stöd och förankring för vårt examensarbete. 
 
Enligt Lpo 94 är ett av skolans uppdrag att 
 

förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i sam-
hället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort in-
formationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar 
sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika al-
ternativ. (s. 7)  

 
Vidare kan vi läsa att arbete med etiska frågor är av stor vikt för att eleverna skall stärka sina 
personliga ståndpunkter. 
 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspek-
tivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund och främja elevernas förmåga att göra 
personliga ställningstaganden..  (s. 8) 

 
Under rubriken Kunskaper finns bland andra detta mål att sträva mot 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska övervägande.  (s. 11) 

 
I mål att sträva mot under rubriken Normer och värden står bland annat följande 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna 
etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.  (s. 10) 

 
Internet är idag ett lika vanligt hjälpmedel som litteraturen i skolarbetet och det är därmed 
viktigt att eleverna får kunskap om mediet. I mål att uppnå skall varje elev efter genomgången 
grundskola bland annat ha  
 

kunskaper om medier och deras roll och kunna använda informationsteknik som ett verktyg 
för kunskapssökande och lärande.  (s. 12) 

 
Även Skolverkets (1996) gemensamma kursplan för samhällsorienterande ämnen belyser vik-
ten av att varje människa utvecklar ett personligt förhållningssätt och en tilltro till demo-
kratins värdegrund. Undervisningen bör låta eleverna uppfatta och arbeta med etiska val-
situationer, diskutera och se konsekvenser av olika ståndpunkter och handlingar. Mediernas 
betydelse för hur människan formar sina ståndpunkter och vikten av att eleverna får kunskap 
om dessa framgår tydligt.  

 
Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från 
olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och mediers budskap 
spelar stor roll när människor bildar sina uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena 
skall eleverna bli förtrogna med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika me-
dier kan användas och hur de påverkar människan och samhället. Genom att orientera sig i 
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olika informationsmiljöer och använda olika informationskällor får eleverna insyn i de möj-
ligheter och problem som IT-samhället medför.   

Ett av målen som skolan skall sträva efter att eleverna når i de samhällsorienterande ämnena 
är att de 

 utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till 
dessa  

 
Och läser man vidare i uppnåendemålen för år 9 skall eleverna 
 

kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och 
värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.  

 
Kiruna kommuns skolplan (2001) tar inte specifikt upp medier och etikens roll i undervis-
ningen. Följande belyses dock. 
 

 Att kunna analysera, reflektera, värdera är viktiga kunskaper.  (s. 6) 
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Skolans och lärarens etiska ansvar 
 
Skolans styrdokument är tydliga när det handlar om skolans etiska ansvar. Vår skola ska vara 
objektiv men därmed inte sagt att skolan skall undvika olika former av livsåskådnings- och 
värderingsfrågor. Läraren bör se till att olika åsikter får komma fram och att olika åsikter ock-
så diskuteras samt balanseras. Den öppna, neutrala diskussionen eller samtalet leder förhopp-
ningsvis till att eleverna utvecklar ett eget personligt förhållningssätt till olika typer av etiska 
frågeställningar. Men man ska inte och kan inte alltid acceptera att en åsikt är lika god som en 
annan. Människors lika värde kan inte ifrågasättas och där ska läraren vara tydlig i sin vägvis-
ning. Demokratiska värderingar är samhällets grundpelare och dessa ska människan värna om. 
Läroplanen bygger på den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. 
Innehållsmässigt finns ingen skillnad mellan dessa, dock är det olika inspiratörer till var och 
en. (Rask 2000a) ”Att vi utifrån olika värdegrunder har kunnat enas om dessa grundvärden 
skall gestaltas och förmedlas i den svenska skolan är både rörande och stort”.   
(s. 18 Rask 2000b) Läroplanen betonar också betydelsen i att elever inte bara ska förstå inne-
börden av människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. De ska 
också handla utifrån dessa värden. (Lpo 94) 
 
Etiken har inte förändrats i och med att informationsflödet har accelererat. Det finns paradox-
er; nätet genom sitt öppna informationsutbud utmanar människans etiska värderingar samti-
digt som det är ett utmärkt redskap att använda i den etiska debatten för att hitta material till 
värderingsfrågor. Dock återstår att fortfarande och förmodligen ännu mer än tidigare försvara, 
förmedla och låta eleverna bli medvetna om vilka grundvärden som är samhällets grundpela-
re, genom öppna samtal ofta och närhelst de behövs. När grundvärdena är implementerade 
hos eleverna kommer de inte att svepas med oreflekterat över vilken ståndpunkt som ur etisk 
synpunkt styr deras val. De kommer dessutom att göra förnuftiga val. (Rask 2000b) 
 
Lpo 94 ställer med andra ord ett betydande etiskt krav på läraren. Att verksamheten i skolan 
ska genomsyras av de grundläggande värdena kräver att pedagogen har värdena tydliga för sig 
och att de är integrerade i både tänkande och handlande. Då blir pedagogen en förebild för 
barnen. Men det räcker inte. Pedagogen måste också kunna föra en dialog med barnen om 
dessa värden och söka finna vägar att arbeta aktivt kring värdegrunden. Dessutom är etisk 
reflektion av vikt, vilket innebär att kunna reflektera över vilka värden och normer som man 
bär med sig. Pedagogen bör fundera över vilka regler som påverkar hans eller hennes förhåll-
ningssätt och äga en villighet att ompröva sina värden. För att det skall fungera i praktiken 
behövs en vana i att etiskt reflektera, metoder för och en träning i att analysera och diskutera 
etiska dilemman. (Gren 2001) 
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Etik, moral, förhållningssätt och etiska dilemman 
 
Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos, vilket betyder bruk, sed. Moral kommer från 
det latinska ordet moralis som har med sederna att göra och betyder uppfattningen om rätt och 
orätt som styr värdering av handlingar (Nationalencyklopedin 1996). Enligt Jenny Gren 
(2001) betyder etik också hemvist, sedvana, bruk, sätt att bete sig och karaktär. Om ordet för-
hållningssätt säger hon att det ofta förekommer synonymt med etik och menar att etik handlar 
om att reflektera över sitt förhållningssätt. När människan ägnar sig åt etik på det personliga 
planet ser de på sitt handlingssätt och funderar över vilka värderingar, regler och normer som 
styr det. Människan tydliggör dem för sig själv och omprövar dem.  
 
Gren delar in etiken i tre ämnesområden.  
 
Deskriptiv etik undersöker vilka värden, etiska regler, principer och tillvägagångssätt som 
finns inom olika kulturer och grupper i samhället 
 
Normativ etik ger riktmärken för hur man vid en etisk analys av en handling kan pröva om 
handlingen är rätt eller orätt. Det kan röra sig om både grundläggande etiska principer, som att 
till exempel vara rättvis (allmän etik) och hur man utifrån dessa principer ska lösa svårighe-
terna som man ställs inför (tillämpad etik). Det sistnämnda kan exempelvis vara hur lärarna i 
skolan utifrån rättviseprincipen ska tilldela personella resurser mellan klasserna. Detta område 
har betydelse för vårt arbete. 
 
Metaetik gör språkliga analyser av etiska regler och principer.  
 
Etik är ett svårt begrepp. Ofta får det samma betydelse som moral, men det finns faktiskt en 
betydelseskillnad som är viktig att betona. Moral avser våra handlingar, etik är att reflektera 
över sina handlingar, det vill säga etik är människans reflektion över sin moral. (Gren 2001) 
Stig Roland Rask (2000a) definierar etik respektive moral på samma sätt och enligt honom är 
etik de tankar, idéer och åsikter som människan har i frågor som handlar om vad som är rätt 
och vad som är fel. Etiken kan vi diskutera, reflektera och utbyta tankar om. Den befinner sig 
på ett yttre socialt plan. Moral är det liv människan lever. Hur människan mer eller mindre 
lyckas tillämpa etiska åsikter med alla fel, brister och misslyckanden som det faktiskt innebär 
i verkliga livet.  
 
Vinsten med att skilja begreppen åt är att den etiska debatten då får möjlighet att komma ner 
på ett mer allmänt samhälligt plan som är möjligt att diskutera. Blandas moralen in blir dis-
kussionerna mycket mer privata och därmed mycket mer smärtsamma. Vem vill prata om 
egna moraliska misslyckanden? Dessa bör få stanna i det privata, men det är nödvändigt att de 
lyfts fram i debatten om vår tids samhällsetik. Vilka värden vill vi värna om? Hur vill vi att 
vårt samhälle ska se ut?  Den nya tekniken och utvecklingen i samhället gör diskussionen allt 
viktigare. Med bland annat Internet kommer nya kunskaper in i människans trygga värld och 
ställer ett antal etiska frågor på sin spets. (Rask 2000a) Ofta ställs vi också inför etiska di-
lemman.  Detta innebär att vi inte är säker på vad som är rätt, vilka värden vi ska prioritera i 
första hand och vem vi ska ta mest hänsyn till. För att få vägledning i etiskt svåra situationer 
finns tre etiska redskap, empati, samvete och förnuft. Empatin är det centrala. När vi gör etis-
ka reflektioner behöver vi se utifrån olika perspektiv. Då är empatin nödvändig. Samvetet, 
den inre rösten, talar om för oss vad som är rätt eller fel. Begreppet ”den inre rösten” kan tol-
kas på olika sätt, ”Guds röst” eller ” En oskriven naturlig lag”. Mer modernt definieras samve-
tet som en ”förvissning om gott och ont rätt och fel som vi lär oss i vår sociala miljö”. Med 
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förnuftet avses vår intellektuella kapacitet. De kunskaper vi har, faktamässiga och livserfaren-
het, hjälper till att lösa våra etiska dilemman. (Gren 2001)  
 
Vad styr vårt handlande och hur formas våra värderingar 
 
Utifrån våra värderingar, olika värden och normer sker våra handlingar menar Gren (2001). 
Alla har vi en moral, vilket är en följd av vårt handlande. Dock kan vi sakna en etik. Det in-
nebär att vi inte tänker etiskt. För att bli etiskt medveten måste vi förstå vilka värderingar som 
styr vårt handlande. Värdet av etisk medvetenhet är att vi själv kan välja handlingsväg och ta 
ansvar för våra val. Många gånger får vi tänka efter varför vi tycker och tänker som vi gör. 
Ibland vet vi, men inte sällan får vi stanna upp och fundera en stund. Vår värderingsgrund, det 
sammanhang som våra värderingar bottnar i, beror på många olika orsaker. Den enes värde-
ringsgrund är inte den andres lik även om våra värderingar är gemensamma. 
 
De värderingar som finns inom oss har vi tillskansat oss sedan vi föddes. Det lilla barnets 
villkor för att bli accepterad i familjen är ofta att ta till sig de rådande värderingar som finns 
där. Möjligheten för barnet att med kraft ifrågasätta dessa kräver att de funnit sig tillrätta i 
denna värld. När sedan barnet ges mer frihet och ansvar får det större möjlighet att ta ställning 
till värderingar som finns i familjen, skolan och bland kompisarna. Vårt samhälle och den 
kultur vi lever i formar också våra värderingar och präglar oss dagligen. Många kulturella 
värderingar funderar vi nästan aldrig över förrän vi står inför dem. Exempelvis kan vi reagera 
med avsky om en kines undrar om vi vill äta hundkött. Detta visar att våra värderingar har ett 
djupt fäste i vår kultur. Media möter oss också ständigt med värderingar och så kallade ”san-
ningar” som påverkar oss oavsett om vi är medvetna om det eller inte. (Gren 2001) 
 
Ökat behov av etik  
 
Inom alla samhällsområden har etiken fått ett ökat intresse. Enligt Lennart Koskinen (1995) 
beror detta på ett antal omvälvande förändringar som skett i hela västvärlden. Bland annat 
nämner han den snabba teknikutvecklingen, internationaliseringen och den nya rotlösheten. 
 
Ny teknik innebär nya valmöjligheter som inte fanns tidigare, vilket därmed aktualiserar vil-
ket etiskt alternativ vi ska/bör välja. Vad är gott eller rätt? Vilket handlingssätt är bäst eller 
sämst?  Ekonomin har också haft en snabb tillväxt sedan efterkrigstiden, men den har nu 
bromsats och till och med gått tillbaka. De ekonomiska resurserna har blivit alltmer begränsa-
de. Frågan vi då ställs inför är på vad vi ska satsa våra samhällsresurser, exempelvis medi-
cinsk teknologi eller försvaret. På vilka grunder och hur ska dessa prioriteringar ske? (Koski-
nen 1995) Även Gren pekar på detta dilemma. Idag har vi teknik som gör att vi kan vi rädda 
mycket för tidigt födda barn, men klarar vi av det ekonomiskt? Hur avgör man vilka som har 
störst rätt till resurserna om man måste välja mellan de mycket för tidigt födda barnen och de 
gamlas behov av ett värdigt slut på livet? (Gren 2001)  
 
Den nya pluralismen och den snabba internationaliseringen innebär att många kulturer och 
tanketraditioner ska samsas. Värderingar i den svenska kulturen kommer ofta i konflikt med 
andra politiska eller religiösa värdesystem. Kvinnlig omskärelse och aga av barn är två exem-
pel på sådana moraliska konflikter. I och med det utökade samarbetet mellan de europeiska 
länderna måste vi kanske acceptera att andra länders värderingar utgör en större beslutsgrun-
dande majoritet i Europaparlamentet. Den bästa förutsättningen för att förstå och acceptera 
andras värderingar bottnar i att man är säker på sina egna.  



7 

 

Den nya rotlösheten beror på att allt fler människor saknar en tydlig och klar ideologi. Det 
beror bland annat på att de äldre folkrörelserna med klara värderingar och den traditionella 
kristna etiken har spelat ut sin roll och inte ersatts av något nytt. Detta har fört med sig att 
många människor idag saknar en given grund för sina etiska ställningstaganden. Följden av 
alla dessa förändringar i samhället är att en ny andlighet och existentiell nyfikenhet vuxit 
fram. Intresset för livsåskådning och därmed etiska frågor ökar. Inom arbetslivet satsar man 
mycket på utbildning som är kopplad till frågor som handlar om etik, personlig utveckling och 
livskvalitet. (Koskinen 1995)   
 
Internet 
 
Jan Sandred och Ulf Engström (1999) menar att Internet är både en publiceringsform som 
World Wide Web och en form för direktkommunikation, e-post, chat och news. Internet är 
också en marknad, en demokratiform, helt jämlikt för alla, men inte som många tror utan reg-
ler. Det finns internationella lagar men självreglering är det vanligaste sättet att reglera nätet. 
Självreglering innebär att man talar om för varandra hur man ska uppföra sig. Bryter någon 
mot reglerna kopplas den personen i bästa fall bort. För att undgå lagstiftningen i sitt eget land 
finns möjligheter att lägga ut information via en server i ett annat land där lagstiftningen är 
mer tolerant. Internet är uppbyggt som det är med ett nätverk av servrar utan en central enhet 
för att ur försvarssynpunkt vara så osårbar som möjligt. Internet skapades som ett militärt me-
del.  
 
Med Internet försvinner den traditionella källkritiken, analysen och eftertanken som tidigare 
har varit journalistikens grundpelare. Nu har användaren blivit mer ansvarig att värdera in-
formation som hittas. Tidigare kunde man förlita sig på tidningarna kompetens och fakta-
granskning. De mest underliga uppgifter och påståenden florerar på Internet. De kräver ett 
källkritiskt förhållningssätt och kunskap för att hanteras på rätt sätt. Tekniken medför att in-
formationen snabbt kan förändras både på gott och ont. Det finns alltid tillgång till aktuell 
information men även om texten finns kvar kan den förändras. Länkar till källor som man har 
använt kan flyttas eller tas bort.  Internetsidorna skiljer sig mycket i kvalitet och hur de gra-
fiskt ser ut. Vissa är inte estetiskt tilltalande medan andra är mer proffsiga. De senare kan där-
för vara mycket mer förrädiska. (Sandred & Engström 1999) 
 
Barn och ungdomar i informationssamhället 
 
Var tredje svensk använder Internet varje dag och bland ungdomar är intresset ännu större. 
Med ökad Internetanvändning har tillgängligheten till information ökat explosionsartat.  
(Rask 2000a) Men sanningen är att Internet inte innehåller något i grunden nytt som inte re-
dan tidigare publicerats av andra media. Det som har hänt är att olika former av information 
kommuniceras via ännu en kanal och är mer lättåtkomligt. (Rask 2000b) SAFT (Safety Awa-
reness, Facts and Tools) som syftar till att främja en säkrare användning av Internet bland 
barn och unga är ett EU-projekt som genomfördes hösten 2002 och visar det Rask säger, att 
svenska barn är flitiga Internetanvändare och var tredje har en egen dator.  Dessutom har 87 
procent av barnen Internet hemma. (www.saftonline.org/about) 
 
Roger Säljö (2000) menar att när informationen blir oöverskådlig, uppkommer också den in-
tressanta frågan om hur man kommer från information till kunskap.  Hur ska man välja, vär-
dera och organisera information för att göra den väsentlig för olika sammanhang? Vidare kan 
man fundera på hur man ska skapa sammanhang mellan olikartade informationsdelar så att det 
som blir resultatet är praktiskt och produktivt i verkligheten.  Utvecklingen kommer att ställa 
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ännu större krav på helhetssyn, strukturering, insikt och vägledning från personer med erfa-
renhet av sådana kunskaper. Färdigheter som att kunna sammanfatta och kritiskt värdera 
kommer att bli allt viktigare i ett informationssamhälle. (Säljö 2000) Medan boken och tidig-
are generationers datorer hänvisade till en sluten värld är den nya datorn öppen för intryck, 
åsikter, attityder, värderingar, konsekvenser och kommunikation i en ständigt föränderlig och 
imponerande utsträckning. Internet ger oss åsikter att diskutera, värderingar att fundera över, 
provokationer och möjligheter att samtala och kommunicera med andra kulturer. (Rask 
2000a) 
 
Att använda censurprogram i datorerna för att skydda våra barn och ungdomar ger en falsk 
säkerhet och det medför bara att de nyfikna barnen och ungdomarna är sämre rustade att möta 
verkligheten (Rask 2000a).  Dels är censurprogrammen inte heltäckande och dessutom tar de 
unga reda på den information de vill ändå. Slutligen kan användandet av filter  
ses som ett ingrepp i barnens rätt till yttrandefrihet och rätt att ta del av information.  
Denna rätt är tydligt formulerad i såväl Yttrandefrihetsgrundlagen som FN:s barnkonvention 
(www.saftonline.org/about). Bland annat är det av stor vikt att utveckla det personliga etiska 
ansvaret hos barnen. Att se till att den etik som ligger bakom regelsystem vi håller oss till 
finns i varje barns sinne och är väl förankrad i både intellekt och känsla. Något som i sin tur 
gör att man lär sig att avstå trots att det finns möjlig tillgång och att man inte fångas av alla de 
destruktiva attityder som finns i det mediala flödet. (Rask 2000b) 
 
Hur informationssamhället förändrar arbetssätten i skolan 
 
Mikael Alexandersson (2001) skriver att användningen av IKT (informations- och kommuni-
kationsteknik) i undervisningen på många sätt ger en annan typ av samspel än då bara lärare 
och barn samspelar. När ett undervisningsinnehåll överförs via IKT skapas helt säkert nya och 
ännu inte kända läroprocesser. Elever kan på ett annat sätt själva söka sig fram i datormiljön 
och påverka både själva lärandeprocessen och det som de kommer att lära sig. Internet medför 
att virtuella rum uppstår och läroprocesser kan äga rum över stora avstånd. Alexandersson 
(2001) nämner att tre olika motiv brukar lyftas fram när man talar om IKT och dessa är inlär-
ningsaspekten; datorn innebär en ökad variation, förändring av arbetssätten och en förändring 
av relationen mellan barn och pedagog. Det andra motivet är arbetslivsaspekten; näringslivet 
och samhället förväntar sig att skolan ska förbereda barnen för framtida yrkesliv. Den tredje 
är demokratiaspekten; alla barn har rätt att få kunskap på datorområdet, något som också är 
nödvändigt i en fungerande demokrati. Och det är skolans ansvar att alla barn och ungdomar 
får möjlighet till likvärdig utbildning på området.  
 
Louise Limberg (2002) talar om att utbildningssystemet från de första skolåren till grundläg-
gande högskoleutbildning har tillämpningar av undersökande arbetssätt eller problembaserat 
lärande. I läroplanerna står att elever i ökande grad skall ta ansvar för sitt eget lärande och att 
de under skoltiden skall lära sig att bland annat kritiskt hantera stora informationsmängder. 
Att undervisning även ska utgå från verkliga problem och inte bara läroböcker är allmänt känt 
bland pedagoger men det ställer också andra krav på eleverna. Arbetssättet förutsätter att ele-
ver söker information som sedan bearbetas till kunskap genom sammanställningar, analyser, 
bedömningar och slutsatser. Dessa undervisningsmetoder hänger bland annat samman med 
samhällsförändringar som kan kopplas till informations- och kommunikationstekniken. 
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 Limberg (2002) menar också att: 
  

  ”informationssökning kan ses som en sammansatt process 
a) där tankar, känslor och handlingar är involverade 
b) som kan urskilja men inte isoleras från andra dimensioner i en inlärningsuppgift 

såsom ämnesinnehåll, redovisningsformer och andra ramar för en uppgift t ex 
tid, grupp- eller enskilt arbete. Informationssökning i inlärningssammanhang 
utgör i denna bemärkelse en integrerad del av inlärningsprocessen; 

c) som ställer stora krav på olika kunskaper och förmågor hos informationssöka-
ren.”  
(s. 31 Limberg 2002) 

 
Enligt Lars Truedson (2000) ställer informationssamhället högre krav på eleverna. Samtidigt 
ger det nya möjligheter att till exempel arbeta undersökande i skolan eftersom det blir enklare 
att samla in material och aktuell information finns tillgänglig på nätet. Elevernas arbeten kan 
spridas till en större läsekrets än bara läraren, föräldrarna och klassen. I skolan är det dock 
viktigt att elever lär sig nya saker på nya sätt. Därför bör skolorna i mycket högre grad ägna 
sig åt hur man hittar informationskällor, väljer och väljer bort information.  
 
SAFT, nämnt tidigare, visar att bara 15 procent av de svenska barnen kontrollerar att informa-
tionen på nätet är sann och bara två procent av de svenska barnen har regelbundet  
fått undervisning om Internetanvändning i skolan. 
(http://www.sou.gov.se/valdskildring/pdf/resultat%20saft%20barnstudien.pdf)  
 
Enligt Dzedina (2003) säger Karin Larsson, projektledare för SAFT, att lärare på ett bättre sätt 
borde lära eleverna att vara källkritiska till sådant som de läser på nätet. Till exempel genom 
att diskutera en aktuell fråga och se hur olika den belyses, beroende på vem som är avsändare.  
 
Internet – inte odelat positivt i den pedagogiska verksamheten 
 
Maria Bergman (1999) har beskrivit ungdomars Internetanvändning generellt i ”På jakt efter 
högstadieelevers Internetanvändning”. Viktiga aspekter belyser sambandet mellan hur skolan 
bedriver sin pedagogiska verksamhet och hur ungdomar söker information via webben. Hon 
visar på att det även finns ett ”missbruk” av Internet, en intressekonflikt mellan skolarbete och 
fritidsintressen när barn lockas av ett annat innehåll (distraktion) när de arbetar med skolupp-
gifter på nätet.  Den visar också att många elever i undersökande arbeten föredrog att använda 
den traditionella metoden att söka i uppslagsverk av den anledningen att det tar lång tid att 
söka fakta på nätet. Den tid eleverna använde för att söka kan ses som död tid men eleverna 
uppfattade det inte så eftersom de använde tiden till att använda datorn på andra sätt till ex-
empel chatt och spel. Detta var något som läraren hade svårt att hantera även om de var med-
vetna om situationen. (Bergman 1999) 
 
Limberg (2002) säger att studier om barns interaktion med elektroniska medier visar att Inter-
net i stort används som en extra lärobok. Problemet är att webben inte är utformad som en 
lärobok. Ett annat problem uppstår när pedagoger ser webben som en extra lärobok och över-
för sitt synsätt till eleverna. Nätet är inte något eleverna kan lära sig fullt ut genom ”trial and 
error” och pedagogik där Internet ska användas som resurs bör vara genomtänkt.  Vidare visar 
studierna att webben är dåligt anpassad för barn i yngre åldrar då användarvänligheten inte är 
den bästa.  
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Rask (2000c) säger att det inte är tillämpligt att kalla Internet för en gigantisk lärobok.  Jämfö-
relsen med ett bibliotek är inte heller riktig. Internet är snarare en spegelbild av den värld vi 
lever i med mångskiftande uttryck för mänsklig kreativitet. En strävan att informera finns 
parallellt med försök att manipulera. Idealitet trängs med hänsynslös kommersialism.  
 
Den fjärde basfärdigheten 
 
Enligt Rask (2000b) räcker det inte med de kunskaper som läraren har för eleverna vill och 
har nyfikenheten att kunna mer, bättre och annat än vad läraren kan. Skolan har inte längre 
monopol på kunskap och information. Det innebär att det är av stor vikt att eleverna i skolan 
lär sig att söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och samman-
ställa information på ett sådant sätt att den omvandlas till denna nödvändiga kunskap.  ”Dessa 
åtta S är så viktiga att de måste börja betraktas som den fjärde basfärdigheten – och därmed 
viktas lika med de traditionella – läsa, skriva och räkna.” (s. 15 Rask 2000b) Det är när infor-
mationen får bearbetas av det mänskliga medvetandet som den kan omvandlas till kunskap. 
Om den dessutom ska vara användbar i betydelsen att fatta kloka beslut så är det nödvändigt 
att den i sin tur kopplas till sociala, emotionella och etiska referenser.  
 
Ett sätt att utveckla denna sida hos eleverna är enligt Rask att använda sig av Internets infor-
mation då nätets överlägsenhet i att vara verkligheten mycket nära inte överträffas av något 
annat medium. Inte bara för att det är aktuell information utan för att Internt förutom fakta-
uppgifter också kan delge politiska spel i olika sakfrågor. De olika aktörernas material är till-
gängligt och som användare får man ta del av deras lidande, passioner viljor, avväganden och 
ideal. Rask menar att det är i arbetet med värderingsfrågor av etisk och politisk art som Inter-
net visar sin starkaste sida. (Rask 2000b) 
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Syfte 
 
Vårt syfte är att pröva om eleverna utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställnings-
taganden samt se på vilket sätt deras inställning till information på Internet påverkas genom 
arbete med Internets fakta- och åsiktsutbud. 
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Metod 
 
Under denna rubrik har vi redovisat antalet informanter, bortfall, material och genomförande 
av arbetet.  
 
Informanter 
 
Undersökningen grundar sig på intervjuer av totalt åtta elever i årskurs 9. Ett systematiskt 
urval av 38 elever i två olika klasser har använts vilket ger 38/8 = 4.75 elever eller var femte 
elev från de två klassernas namnlistor. Namnlistorna var sorterade efter bokstavsordning och 
hade ingen annan inbördes ordning än den. Eleverna intervjuades vid två tillfällen, före och 
efter arbetsområdet. Urvalet bestod av fyra pojkar och fyra flickor. För att eleverna ska vara 
anonyma i utvecklingsarbetet har vi numrerat dem.   
 
Bortfall 
 
En elev var frånvarande från den andra intervjun varför vi inte redovisar den elevens svar.  
 
Material 
 
I vår undersökning använde vi oss av: 
 

�� Intervjuer i vid två tillfällen. Intervjumall intervju 1 och 2 (bilaga 2)  
�� Bandspelare.  
�� Penna och papper. 
�� Grupprum. 
�� PC-datorer med Internet uppkoppling. 

 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Val av ut-
vecklings-
arbete 
 
 

Arbete med PM 
och litteratur- 
granskning 

Bakgrund, syfte och 
metod godkända för 
fortsatt arbete 

Litteratur 
granskning 
och fortsatt 
arbete 

Praktik och  
undersökning 

december           januari – april                  juni                   augusti-oktober  oktober- nov.   december                   
  2002                      2003                          2003                         2003               2003                2003 
 
Inför undersökningen studerade vi litteratur om etik och moral, etik som har med Internets 
informationsutbud att göra och vad Lpo94 säger om hur skolan ska arbeta med etiska frågor/ 
värdegrundsfrågor.  
 
Innan vi påbörjade vårt arbetsområde, etiska dilemman på Internet, (bilaga 1) fick vi under 
vecka 41 – 42 lära känna de två klasser vi skulle utföra undersökningen i. Vi genomförde vårt 
arbetsområde i de två klasserna under vecka 45 – 47, 2003. Då eleverna i de två klasserna 
valde olika etiska dilemman att arbeta med skiljer sig svaren i resultatavsnittet under fråga 5 
och 6. Därför valde vi att kalla den ena klassen för grupp A och den andra klassen för grupp 
B. Grupp A arbetade med doping, jämställda löner mellan kvinnor och män, nedläggningen 

Samman-
ställning 
och fär-
dig-
ställande 

Slut 
seminarium 
v.51 2003 
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av akutkirurgin kvällar nätter och helger i Kiruna, abort och veganer; djurens vänner eller 
inte. Grupp B arbetade med doping, åldersgränser, homoadoptioner, dödsstraff och genteknik.  
Arbetsområdet bestod i att eleverna fick välja ett etiskt dilemma som intresserade dem, söka 
argument för och emot, hitta olika aktörer på Internet samt delge en egen ståndpunkt i det 
etiska dilemmat. Det var viktigt för undersökningen att eleverna enbart använde sig av infor-
mation från Internet. De skulle också kritisk granska den information de använde i sitt arbete, 
uppge källor och avsluta arbetsområdet med en muntlig redovisning.   
 
Inför intervjuerna (bilaga 3) informerades eleverna om att intervjuerna var frivilliga, anonyma 
och att bandspelare skulle användas. Vi inledde med att intervjua åtta elever efter lektion 1 då 
de valt sitt etiska dilemma. Intervjuerna tog ca 10 minuter/elev. De dokumenterades med hjälp 
av penna, papper samt bandspelare och genomfördes i ett mindre grupprum. Intervjuerna ut-
fördes av en intervjuledare med en bisittare av den anledningen att eleverna skulle känna sig 
mer trygg med en person som ställer frågor, då flera personer som ställer frågor kan få dem att 
känna sig osäkra. För att kunna se om eleverna utvecklat en förmåga att göra egna ställnings-
taganden och på vilket sätt deras inställning till information på Internet påverkats genomför-
des intervju 2 med samma elever direkt efter arbetsområdets slut, vecka 48, 2003. Under det 
andra intervjutillfället använde vi i stort sett samma frågor som intervju 1 med den förändring 
att två frågor ändrades. Intervjuerna genomfördes på samma sätt som intervju 1.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning utifrån ett elevperspektiv med tanke på tidsbe-
gränsningen och betydelsen i att komma nära undersökningspersonerna. Kvalitativa under-
sökningar bygger enligt Holme och Solvang (1997) på förståelse och en närmare kontakt med 
undersökningspersonerna. I kvalitativa undersökningar intresserar man sig för hur människor 
upplever sin omvärld. Insikt är viktigare än statiska analyser. Kvalitativa undersökningar ger 
mycket information från få undersökningspersoner och tolkningen av vad som sagts blir cen-
tral. Enligt Patel och Davidson (1994) finns i kvalitativa undersökningar ett hermeneutiskt 
synsätt  i grunden och det säger att människor har intentioner, avsikter som visar sig i deras 
språk och i deras handlingar och dessa kan man genom tolkning förstå innebörden av. 
 
Intervjufrågorna utformades på så sätt att vi ville ta reda på elevernas ståndpunkt i de olika 
etiska dilemman som de själva och övriga arbetade med. Hur eleverna bedömde information 
från Internet ur etisk synpunkt och vad ett kritiskt förhållningssätt betydde för dem var också 
betydelsefullt i vår undersökning. Med hänvisning till Trost (1997) hade intervjufrågorna en 
hög grad av strukturering, det vill säga, med ämnet att göra och en låg grad av standardisering 
vilket betyder att frågorna var anpassade efter elevernas språkbruk. Vi använde följdfrågan 
berätta, för att få eleverna att mer utförligt redogöra för hur de tycker och tänker. Därigenom 
blev svaren mer omfattande. Intervjuerna gick i stort ut på att försöka förstå hur den intervju-
ade tänker och känner. När det handlade om tillförlitligheten var det viktigt att eleverna kände 
sig avslappnade i intervjusituationen för att de skulle våga berätta och för att de inte skulle 
känna att de måste svara på ett givet sätt.  Eleverna fick därtill veta att alla intervjuer var strikt 
konfidentiella och anonyma. Sammanfattningsvis var alla dessa faktorer viktiga för undersök-
ningens resultat, eftersom det handlade om elevernas egna personliga etiska ställningstagan-
den. 
 
Vi påbörjade sammanställningen av intervjuerna genom att lyssna på bandupptagningarna och 
skrev ner mer fullständiga svar. Därefter skrev vi ner varje fråga och svar av respektive in-
formant (bilaga 3). Informanterna kallades för 1 – 7 och intervjuerna kallades intervju 1 och 
intervju 2. För att få en tydligare uppfattning om varje informants svar sammanfattade vi båda 
intervjuerna i en beskrivande berättelse som vi redogör för i resultatdelen. 
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Resultat 
 
Vi har valt att redovisa resultatet av de sju intervjuer vi genomfört i en sammanfattande berät-
tandeform. Detta för att ge en bild över hur de enskilda elevernas förmåga att göra etiska 
ställningstaganden påverkas av arbetet med etiska dilemman utifrån Internets fakta- och 
åsiktsutbud. Vi redogör också hur elevernas inställning till informationen på Internet påver-
kats. De fullständiga intervjuerna redovisas i hänvisade bilagor.  
 
Grupp A  
Intervjuperson 1, pojke  
 
Intervjuperson 1 berättar vid första intervjutillfället hur man vet vad som är rätt/orätt, gott/ont, 
sant/falskt på Internet samt vad som är oetiskt på nätet. Han menar att man genom att kolla 
webbadresser kan se om sidor på nätet är seriösa samt om dem som skriver uttrycker sig på ett 
sätt som kan uppfattas som ont eller gott. Vid andra intervjun tillägger han att exempelvis 
fakta från Aftonbladet inte känns seriöst. Både vid första och andra intervjun tror han sig bli 
påverkad av information som han läser på Internet, men att det beror på vad man själv har för 
åsikter. Han menar att om man är rasist kan man bli påverkad av rasistiska sidor, att det kan 
förstärka ens åsikt. Vid andra intervjun tillägger han att han själv inte blir påverkad av rasis-
tiska sidor eftersom han själv inte är rasist och att påverkan beror på den erfarenhet och kun-
skap man har sen tidigare. Vid första och andra intervjun anger han rasistiska sidor, barnpor-
nografi och nazistisk propaganda som sådant som är oetiskt på nätet. Före arbetet med etiska 
dilemman menar han att han tänker på vilka som står bakom sidorna han läser på Internet och 
varför de skriver som de skriver. Han ger exempel som att olika politiska partier skriver ner 
sina åsikter och vill att folk ska tycka att det dem säger är bra saker. Efter arbetet säger han att 
det inte är någon idé att använda fakta från oseriösa sidor. 
 
Det etiska dilemma han valt är att arbeta med är åldersgränsen på alkohol och vid första inter-
vjun tycker han att denna borde sänkas till 17 år, när det handlar om att handla på krogen. 
Denna ståndpunkt har förändrats efter arbetsområdets slut och han säger sig nu vara mot en 
sänkning av denna åldersgräns. Anledningen är att han blivit mer insatt i riskerna. Om klass-
kamraternas dilemman har han inte ändrat åsikt när det gäller doping och homoadoptioner. 
Doping tycker han förstör för andra som tränar och kämpar. Homoadoptioner tycker han är fel 
eftersom två mammor eller pappor gör att barnet får en fel bild av livet. När det gäller död-
straff anser han vid första intervjun att det är både bra och dåligt. Vid mord kan det vara hår-
dare straff tycker han men det som är dåligt med dödstraff är att oskyldiga kan bli dömda. Vid 
andra intervjun har han ändrat inställning och tycker att livstids straff kan vara ett alternativ. 
Han har också ändrat sin åsikt när det gäller genteknik. Först tyckte han inte att det var bra. 
Nu tycker han att det inte är bra att använda den på människor men om det görs på växter så 
kan det vara bra om inte naturen blir förstörd. 
 
Att vara kritisk till information på Internet innebär för honom vid första intervjun att kontrol-
lerar sidor och söker efter sidor där flera åsikter får komma fram. Vid andra intervjun säger 
han att det är mycket viktigt att vara kritisk eftersom människor kan få fel uppfattning om 
sådant som inte är sant finns att läsa på nätet. Efter arbetsområdet säger han att hans inställ-
ning till informationen han möter på Internet påverkats på så vis att han är mer kritisk till käl-
lor. 
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Intervjuperson 2, flicka 
 
Intervjuperson 2 uttrycker vid första intervjutillfället hur man vet vad som är rätt/orätt, 
gott/ont och sant/falskt på nätet. Hon menar att man använder söktekniken och att man ska 
vara extra kritisk till privatpersoners hemsidor. Denna åsikt har hon kvar vid intervju två. 
Både vid första och andra intervjun tycker hon inte att hon blir påverkad av den information 
hon läser eftersom hon själv vet vad hon tycker är rätt och fel. Vid intervju ett anser hon det 
som är oetiskt på nätet är sådant som förnedrar andra människor som till exempel nazistiska 
sidor och sidor som uppmanar till bantning. Denna uppfattning står fast vid intervju två. Före 
arbetet med etiska dilemman menar hon att det beror på om hon arbetar hemma eller i skolan 
om hon tänker på vilka som står bakom sidorna hon läser och varför de skriver som de skri-
ver. Hon är mer noga i skolan eftersom det påverkar hennes betyg, Efter arbetet svarar hon att 
det också är viktigt att läsa objektiv fakta och diskutera med någon.  
 
Det etiska dilemmat hon valt att arbeta med är genteknik, vilket hon säger sig vara för vid 
första intervjun i de fall det handlar om att bota sjukdomar och skaffa mat till världen. Hon är 
mot genteknik när det handlar om att förändra utseende eller egenskaper. Om klass-
kamraternas dilemman har hon inte ändrat ståndpunkt när det gäller doping och dödstraff. 
Doping tycker hon är fel och orättvist mot de som är seriösa. Dödsstraff är hon mot och tycker 
att livstids fängelse är bättre. Vid första intervjun säger hon att åldersgränsen på alkohol borde 
ha samma gräns på systemet som på krogen det vill säga 18 år. Vid andra intervjun anser hon 
att 20 år är en bra gräns på systemet. Angående homoadoptioner sa hon sig först vara mot 
eftersom det inte är naturligt, men sedan säger hon att det är en svår fråga och att det beror på 
omständigheter.  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet innebär för henne vid båda inter-
vjuerna att man frågar sig själv: Stämmer detta? Efter arbetsområdet säger hon att hennes in-
ställning till informationen hon möter på Internet inte har påverkats så mycket av arbetet men 
att det kan vara så att hon tänker efter vad hon egentligen tycker. 
 
. 
Intervjuperson 3,  pojke  
 
Intervjuperson 3 säger vid första intervjutillfället att han inte vet hur man vet vad som är 
rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet. Han menar att man får kontrollera källorna. Vid 
andra intervjun säger han att kan känner det utifrån vad han själv tycker låter falskt och otro-
ligt. Både vid första och andra intervjun tror han sig omedvetet bli påverkad av information 
som han läser på nätet. Vid första intervjun anser han att det finns sådant som är oetiskt på 
Internet men kan inte komma på något. Vid intervju två säger han att det som är oetiskt är till 
exempel sidor som är kränkande.  Före arbetet med etiska dilemman menar han att han tänker 
på vilka som står bakom de sidor han läser på Internet och varför de skriver som de skriver. 
Han är medveten om att det finns människor som vill få andra att tycka samma som dem. Det 
står han fast vid även vid intervju två. 
 
Det etiska dilemma han valt att arbeta med är dödstraff, vilket han vid första intervjun säger 
sig vara för om det finns säkra bevis. Denna ståndpunkt har förändrats efter arbetsområdets 
slut och han säger sig ha blivit mer mot dödstraff. Om klasskamraternas dilemman har han 
inte ändrat ståndpunkt när det gäller doping och åldersgränser. Doping tycker han är fusk och 
åldersgränser är bra, eftersom man mognar ju äldre man blir. Från att varit osäker över vad 
han tycker om homoadoptioner tar han tar nu ställning för och anser att de kan vara bra i vissa 
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fall. Gentekniken känner han sig osäker inför både vid första och andra intervjun på grund av 
att han inte vet hur kroppen påverkas.  
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet innebär för honom vid första inter-
vjun att man är kritisk till det som står där och inte tror på allt man läser. Vid andra intervjun 
tillägger han att man ska kontrollera källor. Efter arbetsområdet säger han att hans inställning 
till den information han möter på Internet påverkats på så vis att han tänker mer på att infor-
mationen inte alltid är sann och att det finns flera olika sidor av det mesta.  
 
Grupp B 
Intervjuperson 4, pojke 
 
Intervjuperson 4 anger redan vid första intervjun hur man vet vad som är rätt/orätt, gott/ont, 
sant/falskt på Internet. Han menar att det beror på källorna och att man kan lita mer på företag 
som säljer saker än privatpersoner. Ofta är det som man tror eller det som känns rätt också 
rätt. Denna uppfattning står fast vid intervju två. Både vid första och andra intervjun tror han 
sig bli påverkad av informationen på nätet beroende på vad han ska ha informationen till och 
man ska tro mer på sådant där flera sidor eller avsändare säger samma saker. Vid första inter-
vjun angående om vad som är oetiskt på nätet säger han att det inte är bra med popups och att 
få räkningar hem för sådant man inte beställt. Vid intervju två tycker han att rasistisk och na-
zistisk propaganda är oetiskt. Före arbetet med etiska dilemman menar han att han tänker på 
vilka som står bakom de sidor han läser på Internet. Han menar att om man har faktakunska-
per så kan man bedöma och att många vill att många ska tycka som dem eller köpa deras sa-
ker. Detta tycker han också vid andra intervjun. 
 
Det etiska dilemmat han valt att arbeta med är veganer, djurens vänner eller inte, vilket han 
vid första intervjun tycker är svammel att vara vegan och att människan behöver proteiner och 
därför ska äta kött. Denna ståndpunkt har inte förändrats efter arbetsområdets slut. Om klass-
kamraternas dilemman har hans ståndpunkter inte förändrats när det handlar om jämställda 
löner mellan kvinnor och män, akutkirurgins nedläggning, kvällar, nätter och helger i Kiruna 
och abort.  Han tycker det ska vara jämställda löner eftersom man ska ha samma lön om man 
gör samma saker oavsett kön, akutkirurgin tycker han ska vara kvar och att man hellre kan 
lägga ner BB, och fri abort är okej. Däremot har hans ståndpunkt om doping förändrats lite. 
Vid första intervju tyckte han att doping är fusk men okej när det handlar om bodybuilding 
tävlingar och vid andra intervjun frågar han sig, vem som ska betala biverkningarna som do-
pinganvändare får. 
 
Vid båda intervjuerna säger han att ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet in-
nebär för honom att det är bra att vara kritisk och kolla upp flera källor så att man inte ser 
ensidigt på information. Efter arbetsområdet säger han att hans inställning till den information 
han möter på Internet inte har påverkats då han menar att man sällan möter objektiva sidor på 
nätet. 
 
Intervju person 5, flicka  
 
Intervjuperson 5 förklarar vid första intervjutillfället hur man vet vad som är rätt/orätt, 
gott/ont, sant/falskt på Internet. Hon menar att det beror på hur mycket kunskap man har och 
vad man tror på. Denna uppfattning står fast vid intervju två. Vid första intervjun tror hon sig 
bli påverkad av informationen som hon läser på Internet på samma sätt som när hon ser film, 
men vid andra intervjun har hon ändrat sig. Hon tror sig då bli mer påverkad ju mindre kun-
skaper hon har. Vid intervju ett anser hon att det som är oetiskt på nätet är till exempel snus-
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kiga saker och våld. Denna uppfattning står också fast vid intervju två. Före arbetet med etis-
ka dilemman tänker hon inte så mycket på vilka som står bakom de sidor på Internet som hon 
läser, men ibland funderar hon över varför de skriver som de skriver. Efter arbetet tänker hon 
också bara på det ibland.  
 
Det etiska dilemmat hon valt att arbeta med är doping. Där har hon en stark ståndpunkt mot 
redan från början och den har blivit ännu starkare efteråt, säger hon. Om klasskamraternas 
dilemman har hon inte ändrat ståndpunkt när det gäller abort, jämställda löner mellan kvinnor 
och män och nedläggningen av akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna. Abort tycker 
hon är OK, men att det är en svår fråga. Hon tycker att det ska vara lika lön för lika arbete och 
hon anser att det inte är bra att lägga ner akutkirurgin. När det gäller veganer kan hon vid för-
sta intervjun inte tänka sig att sluta äta kött men vid intervju två har hon ändrat inställning och 
kan tänka sig att äta mindre kött om det skulle rädda hundra liv.  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet innebär för henne att man är kritisk 
och inte tror på vad som helst. Efter arbetsområdet säger hon att  hennes inställning till den 
information hon möter på Internet påverkats på så vis att hon har förstått att det finns sådant 
som inte är bra eller riktigt och att hon blivit mer vaksam. 
 
Intervjuperson 6, flicka  
 
Intervjuperson 6 berättar vid första intervjutillfället hur man vet vad som är rätt/orätt, gott/ont, 
sant/falskt på Internet. Hon menar att man tittar efter vilka som gjort sidorna, samt att man 
drar slutsatser utifrån sig själv och vad man tror på. Hon påtalar också vad hon anser är oetiskt 
på nätet som till exempel barnporr och diskriminering. Dessa åsikter har hon kvar vid intervju 
två. Vid första intervjun tror hon sig bli påverkad av informationen som hon läser på Internet, 
men menar vid intervju två att påverkan inte är lika stor efter arbetet med etiska dilemman. 
Före arbetet med etiska dilemman tänker hon inte så mycket på vilka som står bakom de sidor 
på Internet som hon läser och varför de skriver som de skriver. Efter arbetet säger hon att hon 
inte tänkte på att det kunde stå så mycket oetiskt och falskt där, men att hon gör det nu. 
 
Det etiska dilemma hon valt att arbeta med är abort. Där har hon en klar ståndpunkt för abort 
redan från början och den har inte förändrats efter arbetet. Om klasskamraternas dilemman 
har hon inte ändrat uppfattning när det gäller doping, veganer och jämställda löner mellan 
män och kvinnor. Doping tycker hon är fusk och att vara vegan ser hon inget fel i, dock tycker 
hon att man kan äta kött om djuren inte blir pinade. Jämställda löner tycker hon att det ska 
vara. Ståndpunkten om att det är fel att lägga ner akutkirurgin, kvällar, nätter och helger i Ki-
runa står också kvar, men nu tillägger hon att det är bättre att lägga ner BB istället.  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet innebär för henne att man är kritisk 
till det som står där. Efter arbetsområdet säger hon att hennes inställning till den information 
hon möter på Internet påverkats på så vis att hon blivit ännu mer kritisk. Hon tänker nu på att 
det finns många som tycker olika och vill föra fram sin sak.  
 
Intervjuperson 7, flicka  
 
Intervjuperson 7 anger vid första intervjutillfället hur man vet vad som är rätt/orätt, gott/ont, 
sant/falskt på Internet. Att det beror på vad hon själv tycker är rätt. Detta står hon fast vid i 
intervju två. Både vid första och andra intervjun tror hon sig bli påverkad av information som 
hon läser på nätet, men kan inte säga hur. Före arbetet med etiska dilemman anser hon att det 
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finns sådant som är oetiskt på Internet men kan inte komma på något. Hon tänker inte heller 
på vilka som står bakom sidorna på Internet och varför de skriver som de skriver. Efter arbetet 
ger hon ett exempel på oetiska sidor, nazistsidor, och uppger också att hon kollat källor, om 
det eventuellt är privatpersoner som för fram sina egna åsikter.   
 
Det etiska dilemma hon valt att arbeta med är veganer, djurens vänner eller inte. Där är hen-
nes ståndpunkt redan från början att man ska äta kött och den har inte förändrats. Om klass-
kamraternas dilemman har hon inte ändrat ståndpunkt när det gäller abort, doping och jäm-
ställda löner mellan kvinnor och män. Abort anser hon är rätt, doping är fusk och lönerna mel-
lan män och kvinnor säger hon ska vara lika. Från att inte ha varit så insatt i frågan om att 
lägga ner akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna säger hon efter arbetsområdets slut 
att hon är emot nedläggningen.  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet innebär för henne att man kollar 
källor. Efter arbetsområdet säger hon att hon inte vet hur hennes inställning till den informa-
tion hon möter på Internet påverkats, men påtalar att det finns sådant som är falskt. 
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Diskussion 
 
Validitet 
 
Vi anser att validiteten i vår undersökning är relativt god eftersom vi har undersökt det vi av-
såg att undersöka. Intervjufrågorna är utformade i enlighet med vårt syfte. Genom elevernas 
svar på frågorna kan vi i stort beskriva förändringarna. Dock borde vi ha lagt till en fråga till 
intervju 2; Hur tycker du att arbetet med etiska dilemman på Internet påverkat din förmåga 
att göra etiska ställningstaganden? Berätta! Denna fråga hade kanske gjort att vi tydligare 
kunnat se om eleverna nått en utveckling i att göra etiska ställningstaganden. 
 
Fördelen med våra intervjuer har varit att vi kunnat få ut mycket information från få under-
sökningspersoner i enlighet med Holme och Solvang (2001). Vi hade ett bortfall från grupp A 
i den andra intervjun, varför vi inte redovisar den elevens svar. Detta påverkar inte resultatet. 
 
Reliabilitet  
 
Etiska dilemman är ett ämne som innefattar personliga ställningstaganden Med anledning av 
detta tror vi att vår närvaro i grupperna som nya obekanta lärare kan ha haft en negativ inver-
kan på elevernas svar. Möjligheten finns att de inte vågat delge sina ståndpunkter eller känt att 
de måste svara på ett givet sätt eftersom de inte hunnit lära känna oss så väl. Eleverna verkade 
dock känna sig trygga i vår närvaro och det tror vi beror på att vi ändå bekantat oss med ele-
verna under två veckor innan intervjuerna samt att intervjuerna varit frivilliga. Att de var 
trygga kunde vi se av att de verkade avslappnade och svarade villigt på frågorna. Intervjusitu-
ationen kan också ha påverkats av att bandspelare användes eftersom en del människor kan 
uppleva obehag av att bli inspelade. För att mildra detta påtalade vi att endast vi två skulle 
lyssna på bandet och gav eleverna frihet att tacka nej till inspelning.   
 
Vi valde att intervjua eleverna före och efter vårt arbetsområde, ”etiska dilemman på Inter-
net”. Eleverna valdes ut enligt ett systematiskt urval som slumpade sig att det blev 4 flickor 
och 4 pojkar i vår informantgrupp eller ungefär var femte elev av totalt 38 elever. Vi valde 
enligt Patel & Davidson (1994) denna urvalsmetod för att få ett stickprov av populationen i 
klasserna. Vi tycker oss kunna dra generella och tillförlitliga svar ur denna grupp, då gruppen 
representerar de två klasserna i stort. Då vi har varit två, varav den ena registrerat intervjusva-
ren parallellt med intervjuledaren samt använt bandspelare och i repris kunnat lyssna på sva-
ren, tycker vi att reliabiliteten av intervjuerna är god. Vi anser att vi har uppfattat intervjuerna 
korrekt. Vi har dessutom i enlighet med Trost (1997) sammanställt intervjusvaren direkt efter 
intervjuerna för att inte glömma något som är relevant för undersökningen. 
 
I resultatet av hur elevernas inställning till information på Internet har påverkats anser vi ock-
så att reliabiliteten är god eftersom eleverna tydligt redogör för att de blivit mer kritiska till 
informationsflödet på Internet. Däremot när det gäller att se hur elevernas förmåga att göra 
medvetna etiska ställningstaganden utvecklats, anser vi att en sådan undersökning måste pågå 
under en längre tid för att kunna ge ett mer tillförlitligt resultat. Det är svårt att mäta en ab-
strakt förmåga på kort tid. 
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Resultatdiskussion 
 
Vi har i vårt utvecklingsarbete prövat om eleverna utvecklar sin förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden, samt försökt se på vilket sätt deras inställning till information på 
Internet påverkas genom arbete med Internets fakta- och åsiktsutbud. Vi valde att utgå från 
Internets fakta- och åsiktsutbud i enlighet med Rask (2000a). Rask säger att nätet är överläg-
set i att vara verkligheten mycket nära och att det är i arbetet med värderingsfrågor av etisk 
och politisk art som Internet visar sin starkaste sida. Arbetsmodellen var problembaserad i 
enlighet med Limberg (2002) som menar att undervisning ska utgå från verkliga problem och 
inte bara läroböcker. Arbetssättet förutsätter att elever söker information som sedan bearbetas 
till kunskap genom sammanställningar, analyser, bedömningar och slutsatser. 
 
I sammanställningen av intervjuerna fann vi följande: 
 
Intervjuperson 1 hade redan innan arbetsområdet en förmåga att göra egna medvetna etiska 
ställningstaganden och kan till stor del bedöma vad som är oetiskt på nätet. Efter arbetsområ-
det har förmågan att göra medvetna etiska ställningstaganden utvecklats då han påvisar ett 
mer reflekterande förhållningssätt.  Inställningen till informationen på Internet har påverkats 
på så vis att han har blivit mer kritisk till källor. 
 
Intervjuperson 2 hade redan innan arbetsområdet en stor förmåga att göra egna medvetna etis-
ka ställningstagande, vilken också har ökat då hon nått en högre medvetenhet om sina egna 
tankar och åsikter. Hon kan också, till stor del, avgöra vad som är oetiskt på nätet. Hennes 
inställning till informationen på Internet har förändrats på så sätt att hon tänker efter vad hon 
tycker om det som finns att läsa där. 
 
Intervjuperson 3 hade innan arbetsområdet förmågan att göra egna medvetna etiska ställnings-
taganden. Förmågan har också ökat något med tanke på att han blivit mer säker på vad han 
tycker när det gäller homoadoptioner och hans ändrade inställning till dödstraff. Efter arbets-
området påvisar han dessutom en större säkerhet om vad som är oetiskt på nätet. Hans inställ-
ning till information på Internet har påverkats på så vis att han tänker mer på att Internet kan 
ha innehåll som är falskt och att det finns flera aktörer.  
 
Intervjuperson 4 hade redan en förmåga att göra egna medvetna etiska ställningstaganden. 
Därför kan inte någon grad av sådan utveckling konstateras. Efter arbetsområdet kan han enk-
lare förklara vad som är oetiskt på nätet men dock kan inte någon förändrad inställning till 
informationen han möter på Internet påvisas. 
 
Intervjuperson 5 hade innan arbetsområdet förmågan att göra egna medvetna etiska ställnings-
taganden, vilken inte förändrats nämnvärt. Hon kan också till stor del avgöra vad som är oe-
tiskt på nätet. Efter arbetsområdet har hennes inställning till information på Internet  påverkats 
på så vis att hon är mer medveten om att det finns oetiska sidor och hon har blivit mer upp-
märksam på detta. 
 
Intervjuperson 6 hade innan arbetsområdet en stor förmåga att göra egna medvetna etiska 
ställningstaganden.. Därför kan inte någon grad av sådan utveckling konstateras. Hon kan 
också till stor del påtala vad som är oetiskt på nätet. Hennes inställning till informationen hon 
möter på Internet har påverkats på så vis att hon blivit mer medveten om att det finns många 
aktörer på Internet som vill föra fram sina åsikter som inte alltid är etiskt försvarbara eller 
sanningsenliga. Hon har också blivit mer kritisk till den information hon läser på Internet. 
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Intervjuperson 7 hade innan arbetsområdet förmågan att göra egna medvetna etiska ställnings-
taganden, vilket inte förändrats nämnvärt. Dock påvisar hon efter arbetsområdet en större sä-
kerhet om vad som är oetiskt på nätet. Hennes inställning till den information hon möter på 
Internet har påverkats på så vis att hon har blivit mer medveten om att det finns många aktörer 
på Internet som vill föra fram sina åsikter och att Internet kan ha innehåll som är falskt. 
 
Vi har i vår undersökning sett hos 3 av 7 elever  (1, 2 och 3) en liten utveckling i förmågan att 
göra egna medvetna etiska ställningstaganden i de frågor de arbetat med. Intervjuperson 1 
visade på ett mer reflekterande förhållningssätt och intervjuperson 2 har blivit mer medveten 
om sina tankar och åsikter. Intervjuperson 3 har blivit säkrare på vad han tycker om de två 
dilemman han var osäker över från början, efter att de bearbetats. Att resultatet inte är högre 
tror vi beror på att eleverna redan innan arbetsområdet var medvetna på ett sådant sätt att de 
hade en förmåga att göra etiska ställningstaganden. Vi kunde inte se att någon elev hade klart 
uttalade åsikter som inte var etiskt försvarbara. De var i stort mycket medvetna om vad som är 
oetiskt på nätet. 
 
Utvecklingen att göra medvetna etiska ställningstaganden hos de tre eleverna (1, 2 och 3) tror 
vi,  beror på att de har fått mer kunskap om de etiska dilemman de arbetat med och diskuterat 
kring och därmed reflekterat över sina egna ståndpunkter. Detta stämmer väl överens med det  
Rask (2000b) uppger att det är när information får bearbetas av det mänskliga medvetandet 
som den kan omvandlas till kunskap. Även Gren (2001) menar att det bland annat är fakta-
mässiga kunskaper som hjälper till att lösa våra etiska dilemman. Gren menar vidare att fast vi 
ibland vet varför vi tycker och tänker som vi gör, så måste vi då och då stanna upp och tänka 
efter en stund. Vår värderingsgrund, det sammanhang som våra värderingar bottnar i, beror på 
många olika orsaker. Den enes värderingsgrund är inte den andres lik även om våra värde-
ringar är gemensamma. Vi tror att eleverna börjat reflektera över sina egna värderingar efter 
arbetet och de mångskiftande redovisningar som eleverna genomförde i de olika etiska di-
lemmana. Det har påverkat dem till att antingen ta ställning, ändra ställning eller blir mer sä-
ker på sina egna tankar och åsikter. Styrdokumenten säger också att arbete med etiska frågor 
är av stor vikt för att eleverna skall stärka sina personliga ståndpunkter. 
 (s. 8 Lpo 94) Hos eleverna (4, 5, 6 och 7) kan vi inte se någon utveckling i att göra medvetna 
etiska ställningstanden, då de redan i första intervjun gav uttryck för att vara tydliga i sina 
ställningstaganden. Deras resonemang förändrades inte nämnvärt under arbetsområdet. Det 
vill säga, vi kan inte se någon utveckling i förmågan att göra medvetna etiska ställningstagan-
den hos dessa elever eftersom var och ens resonemang är så gott som lika i intervju 1 och 2. 
 
Tre av intervjupersonerna (3, 4 och 7) hade svårt att uttrycka vad de anser vara oetiskt på nä-
tet. Intervjuperson 3 och 7 menade att det säkert finns sådant som är oetiskt men kunde inte 
komma på något. Intervjuperson 4 angav bland annat att det inte är bra med popups. Vi kunde 
se en förändring hos dessa tre efter arbetsområdets slut då de säkrare, genom att ange konkre-
ta exempel som nazistiska och kränkande sidor, kunde uttala sig om det. Vår slutsats är att 
arbetet gjorde att de förstod vad ordet etik betyder och därmed lättare kunde ge exempel vad 
de anser är oetiskt på nätet. Det vill säga, eleverna förstod vad oetisk information innebar och 
hade en känsla för det redan vid första intervjun, men hade inte begreppet etik klart för sig 
och förstod därmed inte frågan på ett korrekt sätt.  Att intervjuperson 4 och 7 inte förstod be-
greppet etik men en ändå hade en känsla av vad som är rätt och fel, kan vi tolka av att de re-
dan vid första intervjun kunde göra säkra etiska ställningstaganden. Intervjuperson 3 var vis-
serligen osäker i sina ställningstaganden i två dilemman från början, men det anser vi beror på 
att han saknade tillräcklig kunskap om dessa. Intervjuperson 3 hade inte tänkt över sina värde-
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ringar, vilket han gjorde efter arbetet och redovisningarna. Det hade inte något samband med 
att han inte förstod ordet etik.  
 
Hos 6 av 7 elever (1,2, 3, 5, 6 och 7) kan vi se att inställningen till informationen på Internet 
påverkats på så sätt att eleverna har fått en större insikt i att Internet har många olika aktörer 
som vill föra fram sina åsikter. De har också fått ett mer kritiskt och reflekterande förhåll-
ningssätt till informationsflödet på Internet. Exempelvis har intervjuperson 1 blivit mer kritisk 
till källor. Intervjuperson 5 har blivit mer uppmärksam på att det finns oetiska sidor och inter-
vjuperson 6 har fått en större förståelse för att det finns aktörer på Internet som vill föra fram 
sina åsikter vilka inte alltid är sanningsenliga. Intervjuperson 4 uppvisar ingen förändring i sin 
inställning till informationen på Internet och det tror vi beror på att han redan innan arbetsom-
rådet var mycket kritisk till informationen på Internet, han var medveten om att många sidor 
är subjektiva. Att arbetet har gjort att eleverna har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till 
information på Internet tycker vi är mycket bra. I enlighet med Sandred & Engström (1999) 
kräver Internet ett källkritiskt förhållningssätt och kunskap för att hanteras på rätt sätt för att 
den traditionella källkritiken, analysen och eftertanken försvinner. Användaren blir ansvarig 
att värdera information.  
 
Egna reflektioner 
 
Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med etiska frågor utifrån Internets fakta- och 
åsiktsutbud eftersom resultatet när det handlar om inställningen till information på Internet är 
mycket positivt. Vi tror att vi har lagt grunden för att få eleverna att reflektera över sina vär-
deringar. Det är viktigt att eleverna lär sig att välja och välja bort, avstå trots möjlig tillgång 
om det inte är etiskt försvarbart. Vi vill också att de ska ha en förståelse för att på det sätt man 
gör medvetna val är lika med att styra sitt liv. Det är en kunskap som vi inte bara behöver i 
skolan. Det behöver vi varje sekund av vårt liv. Slutligen tycker vi att Internet har varit ett 
utmärkt redskap att använda till detta arbetsområde. Vi har också kunnat se att eleverna har 
uppskattat arbetsområdet. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det hade varit önskvärt att göra ett liknande utvecklingsarbete under en längre tid för att bätt-
re kunna se om elevernas förmåga att göra egna medvetna etiska ställningstaganden utvecklas.  
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Bilaga 1 
Arbetsområde ”etiska dilemman på Internet” 
 
Mål:  
Lpo 94:  
Varje elev i grundskolan ska ha kunskap om medier och dess roll. Eleverna ska utveckla sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden samt inse konsekvenserna av olika  
alternativ. Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska övervägande.  
 
Styrdokument samhällskunskap 9de skolåret mål att uppnå:  
Kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och  
värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare, samt redovisa resultatet. 
 
Arbetssätt: 
Projektarbetet genomförs i SO-ämnet. Arbetet kommer att pågå under 6 lektioner. Vi kommer 
att föreläsa om etik och moral. Eleverna får välja en fråga av etisk art som de är intresserade 
och engagerade i. De ska formulera en problemställning kring sitt ämne som ska godkännas 
av oss. Därefter ska de redogöra för frågeställningens bakgrund, samt beskriva fakta i frågan. 
De ska hitta argument för och argument mot, olika attityder, värderingar och åsikter i frågan. 
De ska ta reda på vem som sänder och varför. De ska beskriva sina egna tankar, reflektioner 
och åsikter i frågan. Eleverna ska ange källor.  
 
Modell: 

�� Bakgrund och fakta 
�� Argument för 
�� Argument mot 
�� Aktörerna dvs. vilka agerar i frågan 
�� Egna tankar och åsikter 
�� Källor 
�� Muntlig redovisning 
�� Arbetet sammanställt i ett häfte 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 2 
     Intervjufrågor/mall 

Intervju 2 har samma frågor som intervju 1 med skillnaden att fråga 5 och 6 utgår och er-
sätts av fråga 8 och att ytterligare en fråga ställs, fråga 9. 
 

Intervju 1 

1. Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet?  Berätta! 

2.  Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 

3.  Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 

4. Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du är intresserad av och varför de 

skriver som de skriver? Berätta! 

5. Vilket etiskt dilemma har du valt och har du en ståndpunkt i detta? Berätta! 

6. Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med (x), vad har du för ståndpunkt i 

dessa dilemman? Berätta! 

7. Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet? Berätta! 

 

Intervju 2 
 

8. Har dina ståndpunkter förändrats kring de etiska dilemman vi arbetat med? Berätta! 

9.  Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information  

     du möter på Internet?  Berätta! 

 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Grupp A 
Intervjuperson 1, pojke    Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Man mäter hur seriös sidorna är, webbadresserna är viktiga. Man vet hur seriösa adresser ser 
ut. Hur  de som skriver uttrycker sig i början kan också göra att man ser om det är ont eller 
gott.  
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Beror på vad man själv har för åsikter, exempelvis om man är rasist och läser sådant så blir 
man påverkad.  
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Ja, rasistiska sidor, barnporr, nazistisk propaganda är inte bra. Det finns också bilder, foton 
och information på folk som inte har gett sin rättighet att någon får skriva om dem. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Ja, politiska partier till exempel visar sina åsikter och alla partier har olika åsikter. Social-
demokraterna vill till exempel att folk ska tycka att det dom säger är bra saker. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta? Be-
rätta! 
– Jag har valt åldersgränser på alkohol. Det finns för- och nackdelar med allt.  Det borde vara 
ett år yngre för att handla på krogar, 17 år är lagom. 
 
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med doping, åldersgränser, homoadop-
tioner, dödsstraff och genteknik. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berätta! 
– Doping är helt fel för det är fusk och förstör för andra som tränar och kämpar. Homoadop-
tioner är också helt fel för att ha två mammor eller pappor gör att barnet får en fel bild av li-
vet. Dödsstraff är både bra och dåligt. När det gäller grova brott till exempel mord borde det 
vara hårdare straff men det som är dåligt med dödsstraff är att oskyldiga kan dömas. Gentek-
nik är inte bra. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? 
– Vet inte riktigt. Man märker och synar sidor och man kan söka efter sidor där fler än en 
åsikt får komma fram. 
 
Tack för att vi fick prata med dig!



 

 

Grupp A 
Intervjuperson 1, pojke       Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Man ser var informationen kommer från. Exempelvis om fakta kommer från Aftonbladet så 
känns det inte så seriöst. Mer seriösa källor finns till exempel när man arbetar med skolarbe-
ten som skolverkets sida.  
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Beror på vad man själv har för åsikter. Exempelvis om man är rasist och läser sådant så blir 
man påverkad och kanske informationen förstärker ens uppfattning. Men jag blir inte påver-
kad för jag är inte rasist. Det beror på den erfarenhet man har och vad man kan innan.  
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Jag tycker nog samma sak som tidigare. Rasistiska och nazistiska sidor är oetiska. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Jo, jag tänker på det. Det är ingen idé att använda fakta från oseriösa sidor.  
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med? 
Doping,  åldersgränsen på alkohol, homoadoptioner, dödsstraff och genteknik. Berätta! 
– Jo det har förändrats kring mitt eget dilemma. Jag är nu mot sänkning av åldersgränsen att 
köpa ut alkohol. 
 
Hur kommer det sig? 
– Jag har blivit mer insatt i riskerna. När det gäller de övriga så tycker jag fortfarande är do-
ping är helt fel och förstör för andra som tränar och kämpar. Jag har samma åsikt om homo-
adoptioner och dödsstraff. Men livstids fängelse skulle kunna vara ett alternativ till dödsstraff 
men då ska det vara livstid och inte några år. Det är för snälla straff i Sverige. Min ståndpunkt 
kring genteknik är ungefär samma. Att använda genteknik på människor tycker jag fortfaran-
de inte att det är bra men om det är frågan om växter/grödor så kan det vara bra om det inte 
förstör naturen. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet? Berätta! 
– Det är mycket viktigt att vara kritisk. Människor kan få fel uppfattningar om sådant som inte 
är sant finns att läsa på nätet. 
 
Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Ja, en del har förändrats. Jag är mer kritisk till källor på Internet och är man mer insatt så 
förstår man mer. Det är viktigt att kunna och veta saker. Och när man diskuterar och lär sig så 
kanske man ändrar sin åsikt. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 



 

 

Grupp A 
Intervjuperson 2, flicka    Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Då använder man söktekniken vi lärt oss och kollar ändelser, org, com, se, nu. Com och nu 
ska man vara extra kritisk till. Man kan backa till huvudsidan om adressen är lång. Man ska 
vara väldigt kritisk till privatpersoners hemsidor. Är det reklam på sidan så kan den vara ose-
riös och då måste man tänka till. 
   
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Det beror på vad det står. Jag vet vad jag själv tycker. Om jag till exempel kommer in på 
nazistiska sidor blir jag inte alls påverkad för jag vet vad jag tycker är rätt och fel. 
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Ja, exempelvis nazistsidor är dumma. Sidor som uppmanar att man ska banta och bilder på 
jättesmala tjejer är inte bra för det finns dom som tror att de måste se ut så.. Sidor som förned-
rar andra människor, rasistiska sidor är inte heller bra.. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Det beror på. I skolan gör jag det eftersom det är viktigt i skolan att man får med fakta som 
stämmer eftersom det påverkar mitt betyg. Hemma är jag inte lika noga om det inte har med 
skolan att göra. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta? Be-
rätta! 
– Genteknik. Vi kände redan till lite om genteknik. Det är intressant att se hur utvecklingen 
har gått framåt, hur man kan fiffla med gener för att bota sjukdomar. Jag är för genteknik när 
det gäller att hitta utvägar för olika sjukdomar, och att ge världen mer mat. Men mot när det 
handlar om att till exempel bestämma hur mitt barn ska se ut, om man ska bli stark, snygg och 
liknande. Det skulle inte vara roligt att få veta att jag till exempel ser ut så här för att mina 
föräldrar ändrat mina gener. Då skulle jag bli ledsen för att de inte kunde vara nöjd med hur 
jag eventuellt skulle ha sett ut. 
 
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med doping, åldersgränsen på alkohol, 
homoadoptioner, och dödsstraff. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berätta! 
– Doping är helt fel för inom sport. Det är så orättvist mot de som är seriösa. Riskerna är så 
många. När det gäller åldersgränser så borde alkohol ha samma gräns på systemet som på 
krogen, det vill säga 18 år. Homoadoptioner är jag mot. Jag är inte emot homosexuella par 
även om det inte är naturligt. För ett litet barn kanske det funkar med exempelvis två mam-
mor. Barnet får såklart mycket kärlek men när barnet blir tonåring så kan det bli svårare. Ton-
åren är en väldigt känslig ålder och då kan barnet vara mer utsatt. Fördel som kan finnas är att 
man blir mer fördomsfri. Dödsstraff är jag mot. Istället skulle livstidsfängelse användas och 
då menar jag livstid. Det är ett större straff att sitta i fängelse hela livet. Oskyldiga kan drab-
bas. Exempelvis oskyldigt dömda. 
 



 

 

Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man frågar sig själv, stämmer detta? Är det verkligen är rätt? 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp A 
Intervjuperson 2, flicka                      Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Samma som jag har svarat tidigare. Man använder söktekniken och kollar ändelser. Man ska 
vara kritisk till privatpersoners hemsidor  och vara på sin  vakt om det  finns reklam på  sidan. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
- Inte så mycket eftersom jag vet vad jag tycker är rätt eller fel. 
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Ja, det som jag svarade tidigare. Nazistsidor, rasistiska sidor och sidor som diskriminerar 
och förnedrar andra människor. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Det är viktigt att försöka få fram objektiv fakta på nätet och diskutera med någon exempel-
vis hemma eller i skolan.  
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med? 
Genteknik, doping,  åldersgränsen på alkohol, homoadoptioner och dödsstraff. Berätta! 
– Jag har nog förstärkts i min åsikt om att genteknik är bra förutsatt att det inte används i ose-
riösa syften. Oseriöst eller det som inte känns bra är när genteknik används för att ändra utse-
ende och egenskaper på människor för att försöka skapa en elitgrupp. Angående doping så har 
jag samma åsikt, att det är helt fel. Men kanske har mer förståelse till varför människor utsät-
ter sig för det. När det handlar om åldersgränser så tycker jag att det är bra att det är 20 år på 
systemet och där har jag ändrat åsikt från tidigare efter klasskompisarnas redovisning. Homo-
adoptioner är en svår fråga. Barn som är adopterade är mer utsatta och speciellt, tror jag, om 
de har homosexuella föräldrar.  Men samtidigt känns det bättre om ett barn har homosexuella 
föräldrar istället för att bo på barnhem. Samhället bild sätter stor fokus på barn som adopteras 
av homosexuella och det måste vara jobbigt för barnet. Jag tycker att barn behöver både man 
och kvinna i sin uppfostran. Angående dödsstraff så har jag samma åsikt, men det hade varit 
bättre att ge livstids fängelse istället för att döda någon.  
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet? Berätta! 
– Att man frågar sig själv om det man läser kan stämma och om det verkligen är rätt Det är 
mycket viktigt.  
 



 

 

Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Tror inte att det påverkat mig speciellt mycket. Men det kan vara så att man börjar tänka till 
vad man egentligen tycker. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp A 
Intervjuperson 3, pojke    Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Vet inte, man kan aldrig veta. Man får kolla källor om det till exempel är en statlig sida då 
är den tillförlitlig. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Man blir säker det, fast man inte är medveten om det. Men inte så mycket, tror jag. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Finns det säkert, men jag kommer inte på något. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Jo, det finns de som vill få folk att tycka samma som de. De vinklar och det är jag medveten 
om. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta. Be-
rätta! 
– Dödsstraff och jag tycker det är rätt om det finns säkra bevis. 
 
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med doping, åldersgränsen på alkohol, 
homoadoptioner och genteknik. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berätta! 
– Jag tycker inte att man ska dopa sig. Man ska kunna tävla utan preparat. Man ska inte fuska. 
Att det finns olika åldersgränser tycker jag är bra, inget fel i dem. Men jag vet inte vad jag 
tycker om homoadoptioner. Jag vet heller inte riktigt vad jag tycker om gentekniken. Känner 
mig osäker. Man vet ju inte hur kroppen påverkas. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man är kritisk till allt man läser. Man ska inte tro på allt man läser. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp A 
Intervjuperson 3,  pojke                          Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Man kan typ känna. Det kan inte låta helsjukt. Då förstår man att det inte är sant. 
 
Hur menar du med känna? 
– Man måste läsa och se. Vet inte. Det kan bara inte låta otroligt. 



 

 

Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Det blir man säkert men inte så att man tänker på det. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Finns det väl, massa konstiga sidor som är kränkande. 
 
Har du något exempel? 
– Typ rasistiska sidor. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Jo, det gör jag. Är de för något så skriver de att det är bra. De är inte alltid objektiva. 
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med? 
Dödstraff,  doping, åldersgränser, homoadoptioner och genteknik. Berätta! 
– Kring dödstraff har jag blivit mer emot. Det är bättre med fängelsestraff. Då får de lida mer 
för sin handling typ. Och skulle det visa sig att någon är oskyldig kan den personen släppas ut. 
Kring doping har jag samma ståndpunkt som tidigare. Det har inte förändrats. Åldersgränser 
är bra, för att man måste vara mer mogen för vissa saker typ, körkort. Man blir mer mogen 
desto äldre man blir. Homoadoptioner kan vara bra i vissa fall. Om man inte har någon som 
älskar en är det bra om man kan få två. Två mammor eller pappor spelar ingen roll. Men en av 
varje är bättre. Man behöver både en manlig och kvinnlig förebild. Mammor och pappor upp-
fostrar på olika sätt. Gentekniken är jag fortfarande osäker på eftersom man inte vet hur krop-
pen påverkas. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man läser igenom noga och kollar källor om någon privatperson skrivit eller någon an-
nan. Att man tänker igenom det man läser. 
 
Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Att informationen inte alltid är sann. Nu tänker jag mer på att det finns två eller fler sidor av 
det mesta. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp B 
Intervjuperson 4, pojke                      Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Det beror på källorna. Till exempel kan man lita mer på företag som säljer saker än privat-
personer som säljer eller säger saker. Tidningar kan vinkla för att sälja. Ofta är det som man 
tror är rätt eller det som känns rätt också rätt.  
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Beror på vad jag ska ha informationen till. Tror mer på sådant där flera sidor eller personer 
säger samma saker. 
 



 

 

Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Vissa grejer man kan köpa. Popups är inte bra. Fel att det kan komma räkningar hem när 
man inte beställt något. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Ja, många vill att man ska tycka som dem eller köpa just deras saker. Men eftersom man har 
en bas att stå på, faktakunskap, så kan man bedöma. Det finns också mer tillförlitliga sidor, 
Regeringens webbsidor. Men visst exempelvis i Irak så var ju alla nyheter vinklade när det 
var diktatur. I Sverige har vi yttrandefrihet och det är bra. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta.  
- Jag har valt att arbeta med veganer, om de är djurens vänner eller inte. 
 
Berätta mer! 
- Jag stör mig på veganer, tycker det är svammel att välja att vara vegan. Visst kan det vara 
hälsosammare att äta grönsaker. Men vi behöver proteiner och vi äter djur så enkelt är det. 
       
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med doping, jämställda löner mellan 
kvinnor och män, nedläggningen av akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna och 
abort. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berätta! 
- Doping är fusk men det är väl okej när det ska ha bodybuilding tävlingar. Jämställda löner 
ska det vara. Gör man samma sak så ska man ha samma lön oavsett kön. Akutkirurgin ned-
läggning eller inte: det är bättre att lägga ner BB istället för akutkirurgin. Vi har så höga skat-
ter och ändå går det inte ihop. Konstigt tycker jag. Abort, det vill säga fri abort är okej. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Bra att vara kritisk och kolla upp flera källor så ser man inte så ensidigt på information. Man 
kan kolla till exempel vad två olika aktörer tycker i frågor.  
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp B 
Intervjuperson 4, pojke    Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Jag tycker samma sak som förra gången. Man kan lita mer på företag än privatpersoner som 
säljer saker. Det man tror är rätt och det som känns rätt är oftast det också. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Jag tycker samma sak som förra gången. Jag tror mer på fakta där flera sidor eller avsändare 
säger samma saker. 
 
      Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Yttrandefriheten gör att man får säga vad man vill och det är bra. Men det beror ju på för 
propaganda för rasism/nazism är inte bra. Men det kan då diskuteras i skolan och så lär man 
sig. 
 



 

 

Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Jo, många vill att man ska tycka som dom ,men har man kunskap och fakta så kan man lät-
tare förutse det. 
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med?  
Veganer –djurens vänner eller inte, doping, jämställda löner mellan kvinnor och män, 
nedläggningen av akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna och abort  Berätta! 
– Jag har samma ståndpunkt som tidigare både i mitt eget dilemma om veganer och om de 
övrigas dilemman. Lite har min åsikt förändrats om doping för det är klart, vem ska betala 
biverkningarna när dessa söker till sjukvården. Det borde de göra själva. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet? Berätta! 
– Att man är kritisk och kollar upp flera källor, så att man ser vad andra också tycker. Då kan 
det bli lättare att avgöra sanningshalten. 
 
Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Man möter sällan objektiva sidor. De flesta är subjektiva. Men min inställning till informa-
tion på nätet har inte förändrats. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp B 
Intervjuperson 5, flicka                       Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Jag brukar använda länkskafferiet. De som själv gör sidor på nätet är inte lika proffsiga. 
Men det beror också på hur mycket kunskap man själv har och vad man tror. Dessutom kan 
man kolla adresser och få reda på vem som sänder. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Ja, jag tror man blir påverkad på samma sätt som när man ser film. Om man är för liten så 
blir man nog mer påverkad. Jag brukar köpa saker från nätet och har en kompis som har en 
bra länksamling. 
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Snuskiga grejer är inte bra. Och så är det för mycket våld. Det är för lätt att komma in på 
sådana sidor. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Inte så  mycket på vilka som står bakom sidorna men  ibland  tänker  man ”varför skriver de 
så” och ibland inte. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta? Be-
rätta! 
– Jag har valt att arbeta med dopingfrågan. Jag hatar doping för det förstör så mycket för spor-
ten och för de som är ärliga och dopingfria. 
 



 

 

Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med jämställda löner mellan kvinnor 
och män, nedläggningen av akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna, veganer- 
djurens vänner eller inte och abort. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Be-
rätta! 
– Jämställda löner är bra för det ska vara lika lön för lika arbete. Att de ska lägga ner akutki-
rurgin i Kiruna är inte bra för de som behöver akuthjälp kommer inte att få det och vad händer 
då kan man undra. Veganer är djurens beskyddare tycker jag, men jag skulle inte kunna sluta 
äta kött och bli vegan själv. Tycker om hamburgare till exempel. Vad gäller abort så tycker 
jag både att det är okej och inte. Om man är för ung för att få barnet så är det okej men det är 
ändå ett liv man tar bort. En svår fråga tycker jag. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Det är bra att vara kritisk. Annars så går man på vad som helst eller köper vad som helst. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp B 
Intervjuperson 5, flicka    Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Samma som jag svarat tidigare. Man kollar adresser för att få reda på vem som sänder och 
det beror också på vad man själv tror och hur mycket man kan om det man läser. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Jag har ändrat mig lite. Tror inte riktigt att man blir påverkad på samma sätt som när man 
exempelvis ser en film. Jag tror också att man blir mer påverkad ju mindre kunskaper man 
har. 
 
Finns det något du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Jag tycker ungefär samma sak som förra gången.. Men falska sidor är inte bra, sådana som 
säger saker som inte är sanna. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet du läser och varför de skriver som 
de skriver? Berätta! 
– Ibland tänker jag på det, kanske mest när läraren säger till. Jag tycker det är skillnad att sur-
fa hemma och i skolan. Hemma är det mer nöje och i skolan jobb. 
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med? 
Doping, jämställda löner mellan kvinnor och män, nedläggningen av akutkirurgin kväl-
lar, nätter och helger i Kiruna och veganer -djurens vänner eller inte och abort. Berätta! 
– Kring mitt dilemma, doping så har nog mina åsikter bara förstärkts. Jag är fortfarande mot 
doping. Jag tycker nästan samma sak om de andra dilemmana som innan vi arbetade med 
dem. Men när det handlar om veganer och om fler skulle välja att äta mindre kött om det skul-
le rädda 100 liv i ett U-land så skulle jag äta mindre kött än jag gör nu. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet? Berätta! 
– Att man är kritisk och inte går på vad som helst. 
 



 

 

Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Jag såg att det var svårt att hitta åsikter för doping för de flesta är mot doping. Det finns 
mycket information om doping och de flesta sidor jag hittat är faktasidor som har bra informa-
tion och inte lurar människor. Jag har också förstått att det finns mycket som inte är så bra. 
Jag tänker kanske mer på det nu. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
Grupp B 
Intervjuperson 6, flicka    Intervju 1 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Man kollar vilka som har gjort sidorna. Då vet man vad som är sant eller falskt. Man får 
också dra egna slutsatser utifrån sig själv, vad man själv tror på.  
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Ja, det tror jag. Det man är intresserad av kan man nog bli påverkad av, även om det inte 
alltid är så bra. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Ja, sidor som t ex säljer barnporr eller bilder på folk som blir våldtagna. Det är inte bra. 
Diskriminering är inte heller bra. I och för sig är det bra att folk säger vad de tycker men dis-
kriminering är oetiskt. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Nej, jag tänker inte så mycket på det.  
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta? Be-
rätta! 
– Abort och jag är för fri abort. Det ska vara tillåtet för alla. 
 
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med doping, jämställda löner mellan 
kvinnor och män, nedläggningen av akutkirurgin kvällar, nätter och helger i Kiruna och 
veganer -djurens vänner eller inte. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berät-
ta! 
– Jag tycker det är fel att dopa sig. Det är fusk och jag tycker lika arbete ska ha lika lön. Det 
ska vara jämställdhet. Alla är lika mycket värda. Att lägga ner akutkirurgin tycker jag är fel, 
eftersom folk kan dö om dom måste åka bort för att opereras. Veganer är kanske mer rädda 
om djuren. En del djur pinas och det är inte bra. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man är kritisk till det som står på nätet. Om man bryr sig kan man kanske påverka in-
formationsflödet så att det som inte är sant försvinner. 
 
Tack för att vi fick prata med dig!



 

 

Grupp B 
Intervjuperson 6, flicka                         Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
- Man får kolla vilka som har gjort sidorna och dra egna slutsatser om vad man själv tror på. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Efter att vi jobbat med etiska dilemman så tror jag inte att man blir lika mycket påverkad, 
men lite påverkad blir man ju alltid. Man blir nog det utan att man är medveten om det på 
något sätt. Men man måste komma ihåg att det nästan alltid finns olika information om sam-
ma saker. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
- Ja, sidor med barnporr, rasistiska sidor, sidor som diskriminerar. Ja, det finns ganska myck-
et. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Jag tänker mer på det nu men det beror också på vilka sidor det är. Förut tänkte jag inte alls 
på att det kunde stå så mycket oetiskt eller falskt, men det gör jag nu. 
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med?  
Abort, doping, jämställda löner mellan kvinnor och män, nedläggningen av  akutkirur-
gin kvällar, nätter och helger i Kiruna och veganer -djurens vänner eller inte. 
Berätta! 
– Jag hade abort och om det tycker jag samma som tidigare. Om doping tycker jag också 
samma som tidigare. Om jämställda löner så beror det mycket på jobbet. Att man också kollar 
på hur man jobbar. Om man gör samma jobb så ska en som jobbar bra få mer i lön än en som 
inte gör det oavsett kön. Jag tycker det är bättre att lägga ner BB än akutkirurgin, eftersom 
föda kan man göra nästan överallt, men det kan man inte med operationer. Att veganer försö-
ker skydda djuren tycker jag är OK. Men djur som inte blir pinade tycker jag man ska äta. 
Människan ska föra livet vidare och då måste vi äta mycket proteiner. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
Att man är kritisk och tänker efter vilka som står bakom sidorna. 
 
Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
– Nu är man mer kritisk. Det finns så många som tycker olika och vill föra fram sin sak och 
det tänker jag mer på nu. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 



 

 

Grupp B 
Intervjuperson 7, flicka    Intervju 1  
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Det man själv tycker. Man tror på det man tycker är rätt. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Vet inte, säker lite.  
 
Hur tänker du då? Berätta! 
– Vet inte. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Nog finns det saker men jag kommer inte på något. 
 
Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Nej, jag är bara inne på Lunar. 
 
Vilket etiskt dilemma har du valt att arbeta med och har du en ståndpunkt i detta. Be-
rätta! 
– Vi valde veganer- djurens vänner eller inte och jag tycker att man ska äta kött. Det har man 
gjort i alla tider, annars blir det överflöd av djur. 
 
Några av dina klasskamrater har valt att arbeta med abort, doping, jämställda löner 
mellan kvinnor och män och nedläggningen av akutkirurgin kvällar nätter och helger i 
Kiruna. Vad har du för ståndpunkt i dessa dilemman? Berätta! 
– Abort tycker jag är rätt. Varför föda ett barn som man inte vill ha. Det är fusk att dopa sig. 
Det ska vara lika lön, för varför ska vi ha mindre lön om vi jobbar lika mycket och med sam-
ma jobb som killarna. Att lägga ner akutkirurgin är inte så bra om det händer något. Då måste 
man skickas någon annanstans. Men jag är inte så insatt i det. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man kollar källor 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
 
Grupp B  
Intervjuperson 7, flicka      Intervju 2 
 
Hur vet man vad som är rätt/orätt, gott/ont, sant/falskt på Internet? Berätta! 
– Det man själv tycker är rätt. 
 
Tror du att du blir påverkad av den information du läser på Internet? Berätta! 
– Säkert men vet inte hur. 
 
Finns det något som du tycker är oetiskt på nätet? Berätta! 
– Jo säkert, till exempel nazistsidor. 
 



 

 

Tänker du på vilka som står bakom de sidor på nätet som du läser och varför de skriver 
som de skriver? Berätta! 
– Ja, nu har jag kollat källor, om det till exempel är privatpersoner som tycker och tänker. 
Vissa för ju bara fram sina egna åsikter och dom är kanske inte alltid så bra. 
 
Har din ståndpunkt förändrats kring ditt etiska dilemma och de övriga vi arbetat med?  
 Abort, doping, jämställda löner mellan kvinnor och män, nedläggningen av akutkirur-
gin kvällar, nätter och helger i Kiruna och veganer -djurens vänner eller inte. Berätta! 
– Nej, inte kring mitt eget och abort tycker jag fortfarande är rätt.  Jag tycker också fortfaran-
de samma om doping, men jag visste inte att det först användes till mediciner och det är ju 
bra. Om jämställda löner tycker jag samma som tidigare. Men akutkirurgin tycker jag inte att 
de ska lägga ner. Om det händer något kan hinna dö om de måste skickas någonstans. 
 
Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt till information på Internet? Berätta! 
– Att man kollar källor. 
 
Hur har arbetet med etiska dilemman påverkat din inställning till den information du 
möter på Internet? Berätta! 
–  Vet inte, att det finns sånt som är falskt. 
 
Tack för att vi fick prata med dig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    




