
Sociala medier och demokratin 

 

 

Förmågor som ska tränas med denna uppgift 
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar 

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 

trovärdighet 

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser 

Centralt innehåll som ska behandlas 

Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier. 
 
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och 
demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

 

Artiklar med analyser och reflektioner kring de sociala mediernas betydelse i 

dagens samhälle 
Globalis artikel om den arabiska våren tar bl.a. upp de sociala mediernas betydelse för händelserna. 

http://www.globalis.se/Konflikter/Den-arabiska-vaaren  

Här är en lista över artiklar om näthat och sociala medier på DN.SE 

http://www.dn.se/stories/stories-nyheter/stories-sverige/nathat/  

http://www.dn.se/insidan/twitter-forandrar-demokratin/  

http://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-okar-inte-demokratin/ 

En artikel från SvD om ”instant articles” 

http://www.globalis.se/Konflikter/Den-arabiska-vaaren
http://www.dn.se/stories/stories-nyheter/stories-sverige/nathat/
http://www.dn.se/insidan/twitter-forandrar-demokratin/
http://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-okar-inte-demokratin/


http://www.svd.se/instant-articles-ar-ett-moment-22-for-publicisterna  

Artikel om ett tweet som fick oväntade konsekvenser 

http://www.metro.se/nyheter/en-tweet-forstorde-hennes-liv-nu-berattar-pr-chefen-om-kaoset-efter-

aidsskamtet/EVHobp!jI1ztL04EXZQ/  

 

Din uppgift – Sociala medier och 
demokrati 
Instruktioner 

a. Börja med att definiera begreppen (vad kännetecknar …) 

b. Läs ett par av artiklarna – anteckna sådant du tycker är relevant och intressant 

c. Gör en struktur – rubriker 

d. Din text får max omfatta 1A4-sida (tyngdpunkten ska ligga på punkterna 4 & 5) 

e. Din färdiga text lämnar du in på classroom 

 Uppgifter 
1. Vad kännetecknar sociala medier? Vad kännetecknar en demokrati? Definiera begreppen 

och ge gärna exempel. 

2. Vilka lagar skyddar vår rätt att föra fram åsikter fritt i olika medier?  

3. Vilka begränsningar har vi i vår rätt att föra fram åsikter i medier? 

4. Resonera om de sociala mediernas för- och nackdelar för demokratiutvecklingen utifrån olika 

perspektiv (t.ex. individ - lokalt – nationellt – internationellt) 

5. Slutsats: har Internet och sociala medier fördjupat demokratin eller är utvecklingen negativ 

för demokratiutvecklingen?  

  

http://www.svd.se/instant-articles-ar-ett-moment-22-for-publicisterna
http://www.metro.se/nyheter/en-tweet-forstorde-hennes-liv-nu-berattar-pr-chefen-om-kaoset-efter-aidsskamtet/EVHobp!jI1ztL04EXZQ/
http://www.metro.se/nyheter/en-tweet-forstorde-hennes-liv-nu-berattar-pr-chefen-om-kaoset-efter-aidsskamtet/EVHobp!jI1ztL04EXZQ/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/demokrati


 

Bedömning av din text 
 Innehållets bredd: att alla frågor är besvarade 

 Konkretisering: exempel, paralleller, beskrivningar av konsekvenser och orsaker 

 Problematisering: perspektivskiften, ”å ena sidan, å andra sidan” 

 Begrepp: precision, omfattning 

 Röd tråd: din text har en tydlig struktur 

 

 Utmärkt Bra Okej 

Innehållets bredd Alla uppgifter är 
besvarade och din text 
tar upp flera rimliga 
fördelar och nackdelar 

Alla uppgifter är 
besvarade och din text 
tar upp några rimliga 
fördelar och nackdelar 

Alla uppgifter är 
besvarade och din text 
tar upp någon rimlig 
fördel och nackdel 

Konkretisering I din text ges 
genomgående 
konkretiseringar av 
såväl fördelar som 
nackdelar 

I din text ges några 
konkretiseringar av 
någon fördel och 
någon nackdel 

I din text ges någon 
konkretisering av 
antingen en fördel 
eller nackdel 

Problematisering Din text resonerar om 
frågan utifrån minst 3 
olika perspektiv 

Din text resonerar om 
frågan utifrån minst 2 
olika perspektiv 

 

Begrepp Du använder 
genomgående 
relevanta begrepp 
som t.ex. 
yttrandefrihet, 
demokrati …  

Du använder några 
relevanta begrepp 
som t.ex. 
yttrandefrihet, 
demokrati … 

Du använder ett par 
relevanta begrepp 
som t.ex. 
yttrandefrihet, 
demokrati … 

Röd tråd Din text har en tydlig 
struktur och det är lätt 
att följa dina 
tankegångar 

Din text har en relativt 
tydlig struktur och det 
är oftast lätt att följa 
dina tankegångar 

Din text har en 
struktur och man kan 
oftast förstå dina 
tankegångar. 

 


