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Abstract 
In this paper, we will try to understand the association between younger students’ stress and 

social media. Stress and mental health problems are growing problems among the youth, and 

it is presumed that social media are the cause for it. We have been focusing on looking into 

the relation between the young students of Instagram and how it influences their mental 

health, described as social pressures such as Fear of Missing Out, the collective 

understandings of the “perfect image”, and much more. With the use of Coloured Cognitive 

Mapping and a myriad of varying theories relating to the subject, we attempt to analyze and 

explain what association is between Instagram and young 14–19-year old’s mental struggles, 

and how the educational system can help in treating the issue. 
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Indledning 
Vores ambition/målsætning for projektet er at blive klogere på sammenhængen mellem 

brugen af sociale medier og stress blandt en specifik målgruppe af unge, samt at undersøge 

mulige redskaber til at håndtering af denne stress. 

Vi mener, at vi ser et fagligt problem som går på tværs af de humanistiske og teknologiske 

felter som vi ønsker at belyse igennem eksisterende viden om problemstillingen og empiri. 

Derudover, er vi en del af den målgruppe der er vokset op i den digitale verden, dog med et 

afdæmpet forhold til interaktionen på de sociale medier. Vi er klar over udbredelsen af de 

sociale medier og har interesse i at undersøge den effekt brugen af det har på os mennesker. 

Problemfelt 

Hvilke sociale medier bruger de unge mest? 

Teknologier implementeret i et givent felt eller socialt miljø vil uundgåeligt påvirke 

aktører/individer i eller associeret med det givne felt. 

Vi afgrænser os til at fokusere på udskolings-elevers (14-17 år) brug af den sociale netværks-

site “Instagram”. 

”Sociale-netværks-site”-kategoriseringen af det sociale medie ”Instagram” oprinder fra 

Kirsten Lunds artikel, som forklarer udviklingen af sociale medier og hvordan man kan 

forstå/kategorisere sociale medier. Der omtales i denne artikel en anskueliggørelse af 

internettets udvikling som værende en ny ”Web 2.0”, frem for den forrige ”Web 1.0”, som 

hver har deres egne karakteristika af hvordan de bruges. Vi fokuserer heri på denne ”Web 

2.0”-forstand af internettet, idet at det netop er denne udvikling fra ”Web 1.0” som har 

medbragt sociale medier idet at internettet bliver mere målrettet fællesskabs-dannelse, deling 

og dialog. (Lund, 2009). 

Men vi kommer til hvorfor vi valgte denne kategori af sociale medie efter vi har en ide´ om 

hvilke sociale medier den unge demografi bruger. Vi afgrænsede det sociale medie på 

baggrund af allerede-eksisterende statistisk (kvantitativ) viden, der har målt på lignende 

demografiske grupper: 

Andreas Ugilt forklarer i sin artikel i Companyoung fra 2020 at unge mellem 15-18 år 

hyppigst bruger de sociale medier ”Snapchat” og ”Instagram”, hvor Facebooks ”Messenger” 

holdt anden-pladsen fra Instagram i 2019. 

Herudover beskrives også en tendens iblandt den unge demografi af brugere at være mere 

tiltrukket af video- og billeddeling, hvilket yderligere har fremdrevet ”TikTok”s eksplosive 

popularitet i demografien. (Ugilt, 2020) 

Astrid Thomsen forklarer i sin artikel i Tilde fra 2020 at mellem ”Facebook”, ”Instagram” og 

”Snapchat”, er størstedelen af unge hos ”Instagram” og ”Snapchat”, udkonkureret af 26-35-

årige med 1% hos ”Facebook”. (Thomsen, 2020) 

Dette forklarer os dog kun at der er en mindre proportionel mængde af andre aldersgrupper 

end 15-25-årige hos ”Instagram” og ”Snapchat”. 

Ifølge Statistas statistik af de mest anvendte sociale netværk er det også ”Snapchat”, 

efterfulgt af ”TikTok” og ”Instagram” som bruges mest af unge. (Statista, 2021) 
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Statistik fra Pew Research Center rapporterer i deres statistik at unge mellem aldrene 18-29 

hovedsageligt bruger (i rækkefølge af højeste popularitet): ”YouTube”, ”Facebook” og/eller 

”Instagram”. 

Hvad der dog er mærkværdigt ved deres statistik er, at iblandt de sociale medier ”Instagram”, 

”Snapchat” og ”TikTok” er det hovedsageligt unge brugere der anvender disse platforme, 

med ”Instagram” mest brugt, 71% iblandt 18-29-årige (Auxier & Anderson, 2021). 

DRs årlige medieforsknings-rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier 

rapporterer dog at efter ”YouTube” kommer ”Snapchat” og ”TikTok”, inden ”Instagram” og 

”Facebook” iblandt 9-14-årige. (DR, 2020) 

På baggrund af øvrige statistikker, lader det til at den unge aldersgruppe på 15-18-årige 

hovedsageligt bruger ”YouTube”, så ”Facebook”, så ”Snapchat” eller ”Instagram”, tæt 

efterfulgt af ”TikTok”. 

Der lader dog til at være uenighed om hvilket medie er mest brugt af den unge demografi ud 

fra vores udvalgte statistikker, og selvom vi kun tog udgangspunkt i Danske statistikker ville 

der stadig være uenighed. 

Hvilke sociale medier er mest associeret med stress? 

Nu hvor vi har en bedre idé om hvad vores alders-demografi mest bruger af sociale medie, vil 

vi forsøge at identificere hvilken kategori af sociale medie som virker mest stressende. 

Der findes dog ikke nogen statistik af hvilket sociale medie der virker mest stressende, 

sådanne statistikker ville nok menes som værende bagvaskelse, da sådanne udtalelser om et 

socialt medies negative påvirkning på dets brugere kan stille det givne sociale medie i en 

risikabel position mht. offentlige relationer; hvis man udgiver sig for at have en anstændig 

social platform, men i virkeligheden viser sig for at være en skadelig kilde for stress, antager 

vi at det givne sociale medie ville anses af offentligheden med mere negativ ladning, som i en 

højere enhed ville resultere i en reduceret mængde af salg/brugere. 

Men når vi kigger på årsagerne til stress der stammer fra sociale medier, finder vi følgende: 

Det forhøjede smartphone-brug er korreleret til en stigning i mental-helbreds udfordringer, 

muligvis da det har tilgængeliggjort sociale medier. Dette beskrives som værende grundet 

sociale mediers vurderings-systemer, såsom ”likes” på billeder. (Child Mind Institute, 2017) 

Korrelationen mellem introduktionen af smartphones i 2007 og det stigende niveau af 

depressive symptomer til 2015 og videre, lader til at indikere at introduktionen af 

smartphones, og derigennem sociale medier der har med vurderings-systemer og billeder at 

gøre, er årsag til det stigende niveau af depressive symptomer. 

Vi har dog ikke noget evidens for at der faktisk er en kausalitet mellem introduktionen af 

smartphones og de stigende depressive symptomer. 

Der er dog forskellige teorier på hvordan sociale medier influerer disse depressive symptom-

mængder, dette inkluderer teorier om oplevet isolation, tab af selvværd, manglende fysisk 

aktivitet, fokus-forstyrrelser, og søvns-forstyrrelser. 

Denne artikels beskrivelse af teorien omhandlende tab af selvværd beskriver hvordan, især 

iblandt unge piger, hvordan sammenligninger af selv og ”Artfully curated images” som 

udelukkende fremviser attråværdige, personlige kvaliteter af en person, oftest af 

jævnaldrende. Dr. Hamlet forklarer heri at brugerne kan risikere at forstå disse ”Artfully 



Eksamensgruppe nr.: 

V2124809521, Hold C 

Projekt arbejdstitel: 

Afhjælpning af unges stress og 

angst 

Dato: 4/1-2022 

 

 

8 af 50 

 

curated” udseender som værende normerne. 

Instagram associeres hermed oftest også som værende årsagen til unges udtryk for selvværds-

problematikker, da Instagram hovedsageligt består af deling af billeder. (Miller, 2021) 

- ”Jeg vejer 48,3 og vil gerne tabe mig, så jeg vejer ca. 40 kilo, jeg træner ik men 

spiser sundt og spiser ik så meget. Mine forældre siger at jeg ik må veje under 45 da 

jeg er 14... men jeg vil jo bare gerne være perfekt...” (Børns Vilkår & TrygFonden, 

2020) s. 18. Vi vender tilbage til denne rapport i Perspektiveringen. 

Denne artikel bruger begreber som ”depressive symptomer” og ”artfully curated images”, 

som vi bør forklare og definere vores forståelse af inden vi fortsætter: 

• ”Depressive symptomer” referer til en statistisk mængde af udtalelser/rapporter af 

hvad en undersøgelse beskriver som værende mere end bare humørfuld adfærd de 

iblandt unge som var undersøgt, dette inkluderede adfærds-tendenser som 

tilbagetrukkenhed, humørsvingninger, irritabilitet, sorgfølelser, manglende appetit 

eller energi, søvnforstyrrelser eller manglende akademisk præstation. (Steingard, 

2021) 

 

Nogle af disse symptomer, såsom tilbagetrukkenhed, søvnforstyrrelser, manglende 

akademisk præstation, irritabilitet, negative humørsvingninger og manglende 

koncentration er også symptomer på stress. (10 Signs Your Teen Is Stressed Out, 

2020) & (Identifying signs of stress in your children and teens, 2019) 

 

Vi er godt klare over at der er forskel på depression og stress, men når ”depressive 

symptomer” og symptomer på stress lægger så tæt op ad hinanden vil vi stadig mene 

at kilden er relevant for vores projekt. 

 

• ”Artfully curated images”, for mangel af et godt Dansk ord for det, er redigerede 

billeder der målretter sig at fremstille attråværdige værdier, frem for virkeligheden af 

hvad det originale billede inden redigeringen (the curation) fremviste. 

Sådanne billeder finder oftest sted som selfies på sociale medier. 

Artiklen beskriver andre teorier for rapporterne af depressive-sympomer, men ingen anden 

beskreven teori nævner et socialt medie ved navn, såsom ”Instagram” i teorien om tabet af 

selvværd. 

Kategorisering af sociale medier og afgrænsning af sociale medie: Instagram 

Ifølge Lunds kategorisering af sociale medier, ville Instagram være en ”Sociale-netværks-

site”, som er en samling af digitale tjenester centreret om en bruger-profil. 

I Instagram er ens profil bestående af brugerens billeder og videoer, og hvor man kan se 

hvem man ”følger” og hvem der ”følger” en selv. 

Det skal jo også lige nævnes at Instagram ejes af Facebook, og dermed også har 

implementeret ”like ”-systemet i platformen. (Antonelli, 2020) 

Vi havde overvejet at arbejde med Snapchat frem for Instagram, men efter yderligere 

overvejelser har vi indset at Snapchat, selvom billeder, film og lyd opstår i dets funktionalitet, 
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er for begrænset af en platform at undersøge, da det hovedsageligt kun indebærer direkte 

beskeder mellem private brugere (frem for offentlige oplæg/”posts”). 

Vi vælger derfor også at arbejde med Instagram fordi at det netop består af offentlige billed-

oplæg med mulighed for bedømmelses-variabler såsom ”likes”, eller ”followers”. 

Med disse udvalg af problemområde, vil vi specifikt fokusere på de unge elevers interaktion 

med sociale medier, og endnu mere specifikt i deres interaktion med Instagram og de mentale 

udfordringer associeret med de sociale, digitale medier. 

Ungdomslivets stress, og uddannelsesinstitutionernes undervisning i digital dannelse 

Med implikationen af mentale udfordringer arbejder vi også med mental sundhed/helbred, 

som beskriver en tilstand af trivsel, hvor det enkelte individ kan udfolde sine evner, håndtere 

dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. 

Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men består også af 

psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de 

udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv. (Sundhedsstyrelsen, 2019) 

Vores fokus på sociale mediers brug og implementering i ungdomslivet omhandler 

hovedsageligt sociale, psykologiske og sociologiske dynamikker, snarere end teknologien 

bag sociale medier, internettet og brugerplatformene de tilgås ved. Det vil dog være 

uundgåeligt for os at nævne eller referere til sådanne tekniske aspekter, såsom forskellene 

mellem forskellige sociale medier og/eller hvilke platforme unge plejer at tilgå sociale medier 

gennem. 

Vores problemfelt vil hovedsageligt omhandle psykologiske aspekter af de unge og 

ungdommen, de sociologiske aspekter af ungdommen og uddannelsesinstitutionernes 

indgriben i unges viden og synspunkter derom, og de sociale netværk der omfatter 

problemstillingen. 

Uddannelsesinstitutioners indsigter og undervisning til udvikling af deres elevers digitale 

dannelse er hermed indfanget under vores problemfelt, da det netop omhandler relationen 

mellem uddannelsesinstitution og de unge elevers relation til digitaliseringen. 

Med “Digital dannelse” introducerer vi altså et begreb til at beskrive et slags 

uddannelsesniveau for et individs dannelse i digitalisering, dette indebærer også individets 

færden og adfærd på sociale medier og forståelse heraf. 

Digital dannelse skal dog ikke misforstås som “digitale færdigheder” eller “digitale 

kompetencer”. Digital dannelse beskriver, i kontrast af digitale færdigheder og digitale 

kompetencer, et mere kulturelt, idealistisk og/eller adfærds-determinerende aspekt af et 

individs digitale kompetencer, hovedsageligt gennem at forholde sig positiv men kritisk over 

for egne og andres kommunikation/handlinger. 

“Digitale kompetencer” skal altså forstås som en helhed af to del-elementer, bestående af 

digitale- færdigheder og- kompetencer, som tilsammen udgør individets digitale 

kompetencer. 

Så udover digital dannelse, i helheden af et individs digitale kompetencer, er der også digitale 

færdigheder, som vi afgrænser os fra at fokusere på i vores projektarbejde. Digitale 

færdigheder beskriver hovedsageligt en gradbøjning af hvor avancerede/programmerings-
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orienterede ens handlinger på en given enhed er, dette indebærer handlinger fra at kunne 

skrive en besked til en specificeret person via en chat-platform, til at kunne programmere 

applikationer til en given enhed. (Skov & Brøndum, 2021) 

For et mere statistisk perspektiv blev 46% af danske udskolings-elever (8.klasses-elever) 

betegnet med et middelgodt niveau med basale færdigheder inden for informationssøgning og 

indsamling af viden, men kun 30% af den undersøgte gruppe deraf er bevidste om graden af 

indholdets troværdighed i 2016. 

Sociale medier beskrives hermed også som havende enorm indflydelse på unges sociale liv, 

da det er deres primære kontakt med hinanden. (Andersen, 2016) 

Der tilbydes adskillige midler og materialer til undervisningsinstitutioner til at undervise i 

digital dannelse, både for mellemtrin og indskoling, dette indebærer hovedsageligt emner om 

digital kommunikations-adfærd/kutyme, teknologiforståelse, og sikkerhed. (Danske 

skoleelever & TDC-net, 2021) 

Begrebet ”misfærden” 
I vores projekt har vi valgt at bruge ordet ”misfærden” frem fra andre ord som mistrivsel og 

lignende. Misfærden er en blanding af færden og mis-, altså færden som er den måde som 

mennesker begår sig i forskellige sammenhænge (Den Danske Ordbog, 2022), og mis- som er 

når noget karakteriseres som værende negativt eller dårligt (Den Danske Ordbog, 2022). Ved 

at bruge dette ord har vi en beskrivelse af den færden som påvirker vores psyke i negativ 

retning. Dette giver en præcis og bedre beskrivelse af den handling som sker i den digitale 

verden.  

Eksisterende viden om problemfeltet 
Ud fra vores nuværende orienteringslæsning har vi allerede fundet adskillige navne, 

kategoriseringer og fænomen-beskrivelser som kunne forklare og definere de sociale mediers 

indgriben i ungdomslivet; der er allerede foretaget en del videnskabeligt arbejde på 

dynamikken mellem ungdom, sociale medier og uddannelse. 

 

En delkonklusion af undersøgelsen publiceret i ”Børn og unge i Danmark velfærd og trivsel” 

beskriver eksempelvis, at børns sociale samvær med hinanden bliver mindre fysisk og mere 

virtuelt, samt at vennepar som veksler mellem virtuelle og fysiske møder oplever højere 

fortrolighed og samvær. Det er hovedsageligt de yngre børn der oplever mobning og 

konflikter digitalt, og det opstår langt mere frekvent blandt ressourcesvage hjem og at det, for 

det meste, er de yngre drengebørn og ældre pigebørn der oplever digital misfærden, beskrevet 

som mobning i rapporten. (Ottosen, et al., 2018) 

”Pres og stress – krop køn og digital adfærd” beskriver også nogle psykologiske aspekter af 

digitale mediers indtræden i ungdommen idet, at som smartphonen udbredes, 

tilgængeliggøres sociale medier for unge mere og mere. At en ung er online på sociale 

medier, normaliseres således, og tilgængeligheds-normen blandt unge leder også til en frygt 

for eksklusion, benævnt som FOMO ”Fear of Missing Out”. (Børns Vilkår & TrygFonden, 

2020) 
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Der beskrives også i TV2s artikel ”De fleste teenagepiger oplever stress fra sociale medier”, 

hvordan det intensive sociale-medieforbrug blandt 15-19-årige piger leder til et pres iblandt 

dem, da de danner en afhængighed til ”Likes” eller digital bekræftelse, og som en tidligere 

rapport (Børns Vilkår & TrygFonden, 2020) beskrev, lider af en eksklusions-angst, eller 

kendt som ”FOMO”. 

Herudover beskrives også andre adfærds-tendenser, såsom forventninger til respons-tider når 

der kommunikeres mellem jævnaldrende og/eller venner. 

Yderligere beskrives der også hvordan denne digitale adfærd kan distrahere og/eller forstyrre 

elever fra deres uddannelses-arbejde i skolen. (Ritzau, 2018) 

Vi retter os mod at undersøge dette problemfelt ved at stille ét konkret spørgsmål og arbejde 

ud fra det, som beskrevet i vores problemformulering, som vil målrette vores arbejde i en 

løsningsorienteret retning. 

Problemformulering 

Overnævnte leder til vores nuværende problemformulering, som lyder sådan: 

"Hvordan påvirker sociale medier ungdommen i deres trivsel særligt i forhold til stress, og 

hvordan kan man forbedre folkeskolens indsats i digital dannelse, så de unge bliver bedre 

klædt på til at færdes på de sociale medier?" 

Denne problemformulering bygger på statistisk viden om, at ¾ af unge i klasser med 

restriktioner for digitale platforme er tilfredse med reglerne derom, fra følgende kilde: 

(Konieczna & Jakobsen, 2019). 

Vores fortolkning af denne statistik er, at der er behov for indgriben fra 

uddannelsesinstitutioner med henblik på at behandle problemstillingen om unges trivsel på 

grund af relationer gennem sociale, digitale medier. 

Herudover er problemstillingen også bygget på et behov for en bevidsthed om forebyggelse 

af digital misfærden og mobning. Tilsyneladende er det de færreste forældre der ved at skoler 

er forpligtede til at have grundige planer for bekæmpelse af mobning (også digitalt) (Red 

barnet, 2019). 

Hvad end skolerne har foretaget sig indtil videre med håndteringen af digital mobning, har 

det ikke ligefrem været evident eller er fremkommet som offentlig viden. 

Tidligere iterationer af vores problemformulering har hovedsageligt bestået af mindre 

specifikke versioner af den nuværende problemformulering, da vi igennem projektforløbet 

har konkretiseret og/eller specificeret vores problemformulering mere i sammenhæng med 

hvad vi lærer om problemstillingen. 
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Arbejdsspørgsmål: 
Indtil videre har vi nedbrudt vores problemformulering til 3 arbejdsspørgsmål: 

1. Kan stress blandt unge studerende dokumenteres? 

Vores hovedpunkt for opgaven er at forsøge at dokumentere hvor udbredt stress er 

blandt unge studerende. Og hvis vi kan dokumentere, at stress enten er eller ikke er et 

problem i danske skoler (i hvert fald i vores målgruppe), så er det også en afklaring på 

vores problemstilling. Det er også underbygget af at vores primære fokus er på om 

problemet kan dokumenteres, da det muligvis er udenfor rammerne af denne opgave 

at løse problemet. 

2. Kan vi hjælpe de unge direkte? 

Vi vil gerne undersøge om vi kan hjælpe de unge på nogen måde, både ift. 

Forebyggelse af psykiske problemer der kan forekomme, men også til afhjælpning af 

dem. Og vi vil gerne undersøge om de unge føler sig mere afklarede om den psykiske 

stress der kan komme fra sociale medier, hvis de bliver informeret fra en 3. part (som 

vores gruppe), hvis vi fx holder en forelæsning / Workshop med dem. Hvis ikke det 

lykkes, vil vi finde lignende kilder som har gjort dybdegående undersøgelse blandt 

emnet omkring de negative følelser der omringer sociale medier. 

3. Hvad er relationen mellem udskolingselever og sociale medier? 

Relationen mellem udskolingselever og sociale medier vil være et centralt spørgsmål i 

undersøgelsen af problemstillingen, hovedsageligt idet at det leder til svar om hvorfor 

og hvordan problemstillingen er opstået som den er. 
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Redegørende afsnit 
Gengivende afsnit der beskriver teorier, metoder og begreber vi gør brug af i 

løbet af projektforløbet  

Redegørelse af teori 

Vores redegørelse for teorier vi vil bruge til at forklare og undersøge 

årsagssammenhænge og mønstre, alle forskellige typer af forarbejdet viden vi vil 

anvende. 

DSR & Coloured Cognitive Mapping (CCM) 

Til analyse & kortlægning/overskueliggørelse af vores problemstilling foretager vi en 

problemanalyse ud fra DSR-paradigmets CCM-metode, som vi vil bruge til senere at indlede 

vores ANT-analyse. 

DSR er et research-paradigme som hovedsageligt omhandler at løse problemer gennem ny 

opfindelse og evaluering af nye teknologier. Det handler hovedsageligt om at tænke kreativt i 

forhold til forskellige årsager, konsekvenser og løsninger på en given, centraliseret 

problemstilling som man efterfølgende kan designe en målrettet løsning ud fra. 

Coloured Cognitive Mapping (CCM), er en metode fra dette paradigme, der fokuserer på at 

analysere en given problemstilling for at forstå årsager og konsekvenser på en mere 

visuel/illustrativ måde. Det er et optimalt værktøj i forbindelse med gruppearbejde for at 

komme til mulige løsninger på et givet problem. (Venable, 2014) 

I vores diagrammer/kortlægninger illustreres negative punkter som værende røde, og positive 

som værende grønne. Hvert punkt, i dets beskrivelse, indebærer også ”poler”, som hver 

beskriver punktets negativitet eller positivitet. Polen determinerer hermed også hvorvidt 

punktet er positivt eller negativt. Det skal hermed også forstås sådan at den ”primære” pol for 

et punkt er polen punktet starter med, inden vi vender polerne i næste trin af CCM-processen, 

hvorefter de vendes til deres sekundære poler. Poler beskrives i punkter med ”…” mellem de 

positivt/negativt betegnende begreber, og understreges ligeledes. 

Disse forskellige punkter er forbundet fra bund til top, fra årsag, til kerne-problem, til 

konsekvenser. De forbindende pile er hermed til for at illustrere kausal-kæden fra årsager til 

konsekvenser. (Venable, 2014) 

ANT som tilgang til analyse af forholdet mellem mennesker og teknologiudvikling 

For at danne et overblik over de afgrænsede CCM-punkters påvirkning af aktører (afgrænset 

på baggrund af CCM-kortlægningen senere i denne projektrapport), foretager vi en ANT-

kortlægning af det afgrænsede problems centrale aktører, og danner derudfra en forståelse af 

translationerne (forbindelserne) mellem de adskillige aktører og eventuelle grupperinger 

deraf (som ”netværk”). 

ANT er en forskningsmetode på baggrund af teori til undersøgelse af relationer mellem disse 

afgrænsede aktører, en vigtig forståelse af denne metodes teori er at ”aktør” indebærer hvad 

som helst der agerer/handler og gør en forskel i et givent netværk. 

Denne inklusion af ikke-menneskelige aktører i den forstand at ”aktør”-begrebet beskrives 

som værende semiotisk; hvad som helst der agerer og påvirker netværket kan kategoriseres 

som mennesker, dette inkluderer ikke-menneskelige aktører som teknologier/artefakter som 

dør-åbnere, men også mere abstrakte, sociologiske aspekter af et netværk, såsom normer, 
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trends og/eller tendenser blandt mennesker i netværket. 

Ontologisk set beskriver ANT hvordan relationerne mellem adskillige aktører er relevante for 

forståelsen af en given problemstilling; verdenen består (blandt mange ting) af forbindelserne 

og knudepunkterne derimellem af varierende styrker og stabilitet. 

I den praktiske brug af ANT-metoden forstås det også således, at processen indebærer 

”processuel tænkning”, hvilket indebærer iterativt arbejde af vores kommende kortlægning. 

Den endelige kortlægning, som præsenteres i denne projektrapport, er altså et resultat af 

gentagne overvejelser over relationerne mellem relevante aktørers i forhold til 

problemstillingen. (Jensen, 2003). 

Logical Framework Approach (LFA) 

LFA er et objekt-orienteret planlægningsværktøj. ”Værktøjet” er en metodisk tilgang til 

analyse af en situation, som tager hensyn til relevante aktør-grupper, bestående af problemets 

aktører, hvor ”participation analysis”, som vi gør brug af, er 1 af 4 trin i analysen af 

problemstillingen. 

Vi vælger at afgrænse os til denne ”participation analysis”, da de efterfølgende trin i LFA-

metoden indebærer problemanalyse som ligner CCM-metoden meget, og som vi derfor 

vælger ikke at implementere i vores projektarbejde. 

Participation analysis indebærer en overskueliggørende kategorisering af identificerede 

aktører, og vi vil bruge det som en understøttelse af vores CCM-kortlægning. 

Adfærdspsykologi & afhængighed: ”Embedded science” 

For at undersøge relationen mellem sociale medier og dets brugere, specifikt 

udskolingselever, vil vi tage udgangspunkt i Natasha Dow Schülls rapport om ”Machines, 

Medication, Modulation: Circuits of dependency and self-care in Las Vegas” (Schüll, 2006). 

Blandt de adskillige resultater der beskrives i hendes rapport, fremkommer begrebet 

”embedded science”, eller ”indlejret videnskab” som et begreb til at beskrive hvordan 

designet af teknologi påvirkes af videnskaben. Her bruges det til at manipulere den 

menneskelig psyke. I rapporten beskrives en effektivisering af Las Vegas hasardspil gennem 

videnskaben, som giver det ønskede resultat af økonomisk succes blandt forretningsejerne. 

Det skaber dog et problematisk “restprodukt” at der skabes en afhængighed til hasardspil 

blandt brugerne. 

Børn og unge er mere modtagelige over for psykisk påvirkning gennem teknologien, så netop 

en videnskabeligt påvirket teknologi vil øge deres afhængighed. (Schüll, 2006) 

Rapporten beskriver også, hvordan industrien bag hasardspil har målrettet sin markedsføring 

ved at designe underholdning der har til formål at fastholde forbrugerens opmærksomhed og 

facilitere deres ”in-the-zone" trance. Denne tilstand beskrives også af afhængige brugere som 

at de er påvirket af et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel, hvor de gennem gentagende spil 

hasard kan ”forsvinde”, ”glemme” og føle sig ”følelsesløs” i forhold til virkeligheden. 

Denne tilstand beskrives af brugere som at kunne tage op til 36 timer at være fanget i 

tilstanden, eller så længe de har pengene til at spille for. (Schüll, 2006) 

Drivkræften der driver mennesker til sådanne afhængigheder beskrives af Gregory Batesons 

diagnostic framework, som værende at individers selv-regulerende tendenser virker som led i 
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en større regenerativ, social proces. Dette kan forstås med en indforståethed om at mennesker 

ikke nødvendigvis er udelukkende rationelle aktører, da de konstant eftersøger en rolig 

synergi mellem deres selv og deres omverden, også kendt som ”homøostase”. 

Hvordan hasardspil så indvirker på individet, beskrives som værende gennem hvordan 

underholdnings-industrien har defineret den sociale forståelse af individuel ”rolighed”, de 

foretager dermed et ”kybernetisk” indgreb i brugernes individuelle systemer, ved at 

kontrollere miljøet de befinder sig i. 

Kybernetik, eller ”cybernetics”, som begreb beskriver en meta-teknologisk styring/kontrol af 

aktører (organiske og mekaniske) via et selv-regulerende system, ligesom menneskets selv-

regulerende adfærd for behovet af homøostases. (Schüll, 2006) 

Dette perspektiv indebærer dog også en implicit formodning om at udskolingseleverne har en 

afhængighed til sociale medier, da de gerne vil opnå denne “homøostase ”-tilstand, og at der 

potentielt er risici på ”sociale kapitaler” involveret i udformningen af sociale medier såsom 

Instagram. Vi redegør for vores brug af begrebet ”kapitaler” herunder: 

Habitus & Kapitaler 

Begrebet “kapitaler” skal forstås i breder kontekst introduceret af Pierre Bordioeus forskning 

inden for pædagogik og uddannelse. Han definerer denne begrebsramme og teori ud fra hvad 

han har erfaret inden for disse områder. 

Ifølge Bordieus forskning, er alle mennesker udstyret med en ”habitus”, som udgør et samlet 

sæt af erfaringer som individet indsamler i deres livsforløb. Individets tidligere erfaringer 

danner altså grundlag for den enkelte persons perspektiv og vaner, og kan bruges til at 

forklare adfærds- tendenser/mønstre. 

Denne ”habitus” forstås også som værende en under-bevidst, legemliggjort ”kapital”, på den 

måde at den består af de grundlæggende kapital-værdier som tilsammen udgør adfærden af et 

givent individ. 

Bordious bredere forståelse af begrebet ”kapitaler”, udover at indebære økonomisk materielle 

aspekter af et individ som ”økonomiske kapitaler”, indebærer også mere immaterielle værdier 

såsom: ”sociale kapitaler”, som beskriver bredden af ens sociale netværk, familie og/eller 

venner. ”Kulturelle kapitaler”, som beskriver sprogbrug, uddannelsesbaggrund og kendskab 

til kulturelle normer. Samt den ”symbolske kapital”, som beskriver individets status, prestige 

og/eller anerkendelse, og som de tre andre kapitaler ”veksles” til i et givent, relevant socialt 

felt. (Gravesen, 2022) 

Som nævnt i det forrige afsnit om det kybernetisk begreb, kan man betegne de unges 

afhængighed af hasardspil som givende en anden form for kapital for dem end en økonomisk 

kapital, da det giver dem mere en social kapital. 

Denne begrebs-ramme vil vi bruge i analysesegmentet af projektrapporten til forståelse af 

udskolingselevers brug af sociale medier, set ud fra at de kan risikere at være afhængige af 

sociale medier idet at de spiller ”hasardspil” med deres ”sociale kapitaler” i risiko, frem for 

en almen forståelse af at spille hasardspil med økonomiske kapitaler i risiko. 

System 1 og system 2, eller elefanten og rytteren 

En teori der kan danne ramme om unges mentale mistrivsel og sociale medier-forholdet er 

Elefanten Og Rytteren (Heath & Heath, 2010), lavet af Chip & Dan Heath. Elefanten og 

Rytteren er et symbol/billede på hvordan man følger sin sunde fornuft og sine lyster. 
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Elefanten repræsenterer det følelsesdrevne og behovsstyrede (hjertet), hvor Rytteren 

symboliserer det rationelle og vidende (hjernen) i mennesket. Konceptet går ud på at Rytteren 

skal styrer elefanten til at gå en fornuftig og langvarigt tilfredsstillende sti, hvilket 

symboliserer selvkontrol. Problemet kan opstå når elefanten er motiveret til følge en sti som 

Rytteren ikke ser som ordentlig på bevidst plan, og det ville være at løbe tør for selvkontrol. 

F.eks. når man ser en ledig småkage, og ens instinkter og motivation er at tage den og spise 

den (Elefanten), siger den rationelle del af sindet at det er bedst ikke er spise for usundt 

(Rytteren). Hvis man vælger at spise småkagen, er elefanten ikke nok motiveret til at følge 

den sti som Rytteren vil have den skal følge. Men hvis Rytteren havde formet en sti som gør 

at Elefanten går i retning af den (med andre ord, en beslutning der føles rigtig og giver 

mening) er man på rette vej. I bund og grund skal Rytteren være i rationel tilstand, Elefanten 

skal være motiveret, og stien skal være formet på den rigtige måde (Heath & Heath, 2010) 

Nogle tilsvarende metaforer bliver bragt i spil af Daniel Kahnemann (Kahnemann, 2013), 

som opfandt idéen om System 1 og System 2. System 1 er et symbol for vores hurtig-

tænkning og basis-tænkning i vores tankegang. De fleste mennesker gider ikke at tænke 

udenfor System 1 i hverdagen. System 2 symboliserer den grundigt tænkende del, som 

kræver indsats for forståelse. Kahneman opdagede tidligt at vores pupiller udvider sig, når vi 

aktiverer system 2; så det kan måles (Kahnemann, 2013). 

Lighed og forskel mellem de to ovennævnte teorier 

Af ligheder der kan bemærkes af de teorier, er at begge beskriver en tankeproces der 

resulterer i adfærd, hos forskellige mennesker. Viden om adfærd er essentiel, når man skal 

skabe adfærdsdesign eller når man vil have folk til at ændre adfærd. Det er en udfordring at 

inddrage både System 2 og Rytteren, mens System 1 og Elefanten falder mere naturligt i 

hverdagen. En adfærdsændring som beskrevet i Elefanten og Rytteren vil almindeligvis 

kræve at man involverer sit System 2 (Kahnemann, 2013) 

En forskel mellem teorien om Elefanten og Rytteren, og teorien omkring de to systemer, er 

generaliserbarhed. System 1/System 2 er anvendelige i alle former for menneskelig adfærd, 

hvorimod Elefanten/Rytteren er primært har fokus på adfærdsdesign. Man kan ikke sætte 

lighedstegn mellem System 1 og Elefanten: Rytteren kan have System 1 som udgangspunkt, 

og tage hurtige beslutninger, ligesom at System 1 kan være fornuftbaseret. System 2 er noget 

mere avanceret end rytteren; nogle gange er rytteren vores System 1. Rytteren er den sunde 

fornuft; hvad er det fornuftige at gøre; det behøver vi ikke altid at være i System 2 for at 

vurdere. 

System 1/System 2 er to ting, hvor at Elefanten, Rytteren og stien er tre ting; en analytisk 

ramme for at undersøge hvad der gør en teknologi eller design af adfærd succesfuld. Hvis 

stien er rettet efter elefantens behov, bliver elefanten tilfreds at at gå ned af den (f.eks. 

Instagram). Hvis stien er rettet efter rytteren, vil den sti ikke blive brugt fordi elefanten ikke 

har lyst til at følge den (f.eks. SkoleIntra); hvilket leder til fiasko. Stien er et symbol på et 

resultat af en kombination af Rytterens foretagelse og Elefantens motivation. System 

1/System 2 beskriver tankeproces uden et tilhørende adfærdsdesign. Kahnemanns teori kan 

nemt kobles til adfærdsdesign, men som psykolog er han hovedsageligt fokuseret på hvad der 

foregår inde i hovedet på mennesker (Kahnemann, 2013). Stien symboliserer i billedsprog 

hvad der sker udefra, når Rytteren og Elefanten (som er styret indefra) vandrer hen ad den. 
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Fælles for de to forskellige teorier er, som beskrevet ovenfor, at de bidrager til en forståelse 

af hvorfor folk gør som de gør og i denne sammenhæng hvorfor unge bruger Instagram 

selvom de bliver stresset af det. Teorier præsenterer en indgangsvinkel til problemfeltet 

omend de kan give forskellige resultater af denne adfærdsanalyse. System 1/System 2 er et 

velegnet teoretisk fundament men Elefanten og Rytteren inddrager eksplicit problemløsning 

og fremstår som mere oprettelsesfuld og elegant, i forhold til vores problemfelt. Stien (design 

af valg og adfærd) er et vigtigt resultat af analysen, hvis vi skal løse problemet. Instagram er 

en sti som ikke tilgodeser nogle ryttere. Meget få har et fornuftmæssigt behov for at være på 

Instagram; det handler primært om at tilfredsstille elefanten. For at finde designløsninger som 

skal sættes i stedet for/begrænse det adfærdsdesign Instagram er opbygget som, er Stien mere 

central end System 1/System 2. Der kan man sige at når de mange unge, med hensyn til 

sociale medier, tænker i System 1, ville deres sti være ufærdigt formet, elefanten ville være 

æstetisk motiveret i en kierkegaardsk forstand og rytteren vil ikke være aktiv. 

Redegørelse af metode 

Vores redegørelse for metoder, systematiske fremgangsmåder som kan  gentages. 

Metodeafsnittet er opdelt i et afsnit om projektarbejdets metoder og et afsnit om de empiriske 

metoder fra vores videns-indsamling. 

Til vores projektarbejde gør vi brug af projektplanlægningsmetoder målrettet et solidt resultat 

på metodisk vis, og også for at vi kan dokumentere vores valg for hvordan projektet er 

udfoldet og færdiggjort. Derudover, ud fra vores problemformulering og vores problemfelt, 

har vi flere metoder i spil til at indsamle og håndtere vores kommende empiri. Dem vil vi gå 

videre med i det følgende afsnit. 

Projektarbejdets metoder 
Det første mål vi satte os for i vores projekt, var udarbejdningen af en Master-plan og en 

Projekt-plan (som vi skriver mere om i afsnit 8.), for at vi kunne skabe et tidligt overblik over 

hvilke ting vi i gruppen gerne ville arbejde med, og for at der blev skabt enighed om hvornår 

i processen vores milepæle skulle opnås. Milepælene som vi arbejder ud fra, er målretning af 

projektarbejdet og er med til, at gruppen tidligt i processen kan visualisere, hvad der skal til 

for at vi kan opnå et færdigt projekt.  

I løbet af den proces har gruppen afholdt mange (digitale) møder om uddelegering af opgaver 

og arbejde. En metode vi har taget i brug, har været facilitator-rollen i gruppemøder, hvor 

ansvaret for hvordan mødet skal forløbe, bliver givet til et medlem af gruppen, på rotation - i 

et aftalt interval; facilitatoren er ordstyrer under mødet og møder op med en 

udrettedagsorden, som gruppen holder mødet ud fra. 

Til selve rapportskrivningen og midtvejsevaluerings-skrivning gør gruppen brug af 

løbepartnermetoden, hvor en del af opgaven bliver uddelegeret til en del af gruppen (gerne 2 

og 2, men grundet vores gruppe størrelse på 5 bliver de små dele af rapportskrivningen 

håndteret af 2 mens de større dele bliver håndteret af 3). Selve rapportskrivningen foregår i 

par, hvor viden, synspunkter og ideer kører sammen og parret holder hinanden til ilden, så 

opgaven bliver skrevet som samarbejde og med en fælles forståelse af opgaven når den 

skrives undervejs. 
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Undersøgelse 
Vores beskrivelser af vores undersøgelses -forløb, som leder til data og analyse 

deraf 

Konsekvenser og situationer der opstår på grund af problemet 

De fleste unge der offentliggør oplæg på sociale medier, har en forventning om, hvad de får 

af svar. Dette kan lede til stress, når de ikke får de reaktioner fra andre brugere i form af 

kommenterer som de forventede, eller oplever mangel på likes eller delinger. 

Yderligere eksponerer de sig selv og gør derved sig selv mere sårbare overfor, for eksempel 

hvis de billeder eller videoer, som de lægger op på sociale medier, bliver redigeret i, delt eller 

på en anden måde “udnyttet” til at håne de unge. 

Ud fra de to præmisser kan dette visualiseres ved dette eksempel: en ung fyr, Chase, poster et 

billede (Se bilag) af sig selv til “Twitter”, hvor han havde en forventning om at der ville blive 

gjort mildt grin med ham fordi hans hår var blevet klippet for kort hos frisøren, men 

kommentarfeltet er fyldt med folk der spiller kryds og bolle på hans pande, hvilket “Twitter” 

fandt meget sjovt men Chase bliver meget oprevet over den måde han bliver behandlet på og 

laver en video som respons mod den mobning han bliver udsat for. (Se bilag).  

Delkonklusion 

Det kan ikke betvivles, ud fra hvor oprevet han er i videoen, at den oplevelse har været en 

stress faktor for Chase, hvilket også er fuldt forståeligt ud fra hvor meget han bliver hånet. 

Denne case af en uhensigtsmæssig interaktion på sociale medier er bare én af mange, vi 

mener at denne case med Chase er eksemplarisk for at fremvise vores problemstilling om 

uhensigtsmæssig digital færden, muligvis grundet en manglende digital dannelse. 

Unges beslutningsadfærd: System 1 og System 2, eller rytteren og elefanten 

Når det så gælder en ung på Instagram, kan man opstille det som at vedkommendes Elefant 

symboliserer trangen til at være på sociale medier, f.eks. i form af FOMO eller udtryk for 

behov, som lysten til den tilfredsstillelse af at scrolle/poste på Instagram. Rytteren i denne 

sammenhæng repræsenterer det rationelle, og det er ikke rationelt at spilde timevis på at være 

i Instagrams miljø, stedet for at f.eks. færdiggøre sine lektier. Rytteren er sat lidt ud af spil, 

fordi elefanten er stærkest. Vi tænker at skolerne skal være mere aktive i forhold til at forme 

en sti som Elefanten vil gå ned af, men som også er tilfredsstillende for Rytteren. Den 

sammenhæng vi har læst om Rytteren og Elefanten, udtryksmæssigt, er det stien som er en 

teknologi. Derfor kan det være forvirrende at bringe det op i dette tilfælde, fordi Elefanten 

repræsenterer relationen til teknologien, nemlig Instagram.  

De unge på sociale medier såsom Instagram, tager meget sjældent deres System 2 i brug, 

både i de opslag de publicerer og den mængde af tid de er aktive. De gange de tager deres 

System 2 i brug når det gælder Instagram ville være tilfældet af at de tænker grundigt over 

hvordan de vil se ud på et billede før de lægger det op.  

Men instagram, i den generelle brugssituation, er designet til at være let-tilgængeligt og 

”flydende”, på den måde at brugeren ikke bør behøve at bruge energi på at bruge appen. Det 

ville være ineffektivt User-experience design. 



Eksamensgruppe nr.: 

V2124809521, Hold C 

Projekt arbejdstitel: 

Afhjælpning af unges stress og 

angst 

Dato: 4/1-2022 

 

 

19 af 50 

 

Delkonklusion 

Grundet det succesfulde User-experience design, der opfordrer system 1-tænkning, er 

brugerne af det sociale medie, Instagram, mindre forsigtige med deres offentliggørelse/deling 

af oplæg. Dette er grundet at designet ikke opfordrer mere dybdegående/tankefuld 

beslutningsadfærd, også kendt som System 2-tænkning. 

Denne beslutningsadfærds-tendens fremtræder som en øget risiko for uhensigtsmæssige 

interaktioner på sociale medier, hvilket fremskynder de uhensigtsmæssige interaktioner som 

leder til problematiske efterfølger beskrevet herunder, i følgende afsnit. 

Sociale mediers’ påvirkning på ungdommen 

En af vores hypoteser er at den ”modne”, men uhensigtsmæssige implementering af sociale 

medier indebærer utilsigtede effekter ved at teknologien fører til øget risiko for udvikling af 

stress blandt unge brugere. 

Som vi nævnte i vores beskrivelse af problemfeltet, vil uddannelsesinstitutionernes 

nuværende indsigter og undervisning til udvikling af de unges digital dannelse være vigtige 

for vores projekts akademiske grundlag, især med inklusionen af følgende viden: 

Følgende afsnit kommer til at lyde meget som problemfeltet, beskrevet i afsnit 3. 

Børns sociale samvær med hinanden bliver mindre fysiske og mere virtuelle som følge af 

nutidens digitalisering, at vennepar som veksler mellem virtuelle og fysiske møder oplever 

højere fortrolighed og samvær, men at det hovedsageligt er de yngre børn der oplever 

mobning og konflikter digitalt, og at der opstår langt mere frekvent blandt ressourcesvage 

hjem og at det, for det meste, er de yngre drengebørn og ældre pigebørn der oplever digital 

misfærden (Ottosen, et al., 2018) 

Og idet at som smartphonen udbredes, tilgængeliggøres sociale medier for unge mere og 

mere. Hvornår en ung er online på sociale medier normaliseres altså, og tilgængeligheds-

normen iblandt unge leder også til en frygt for eksklusion, benævnet FOMO ”Fear Of 

Missing Out”. (Børns Vilkår & TrygFonden, 2020) 

Der beskrives yderligere om de psykologiske tendenser der opstår iblandt unge, især blandt 

15-19-årige piger, hvor et intensivt sociale-medieforbrug leder til et pres, da de unge danner 

en afhængighed til ”Likes” eller digital bekræftelse. Som tidligere rapport fra TrygFonden 

beskrev, lider disse unge af en eksklusions-angst kendt som ”FOMO” (Fear Of Missing Out). 

Herudover beskrives også andre adfærdstendenser, såsom forventninger til responstider når 

der kommunikeres mellem jævnaldrende og/eller venner. Refereret artikel beskriver også 

hvordan denne digitale adfærd kan distrahere og/eller forstyrre elever fra deres uddannelses-

arbejde i skolen. (Ritzau, 2018) 

En rapport om sociale medier og relationen til sociale dynamikker “Sociale medier – et 

socialt problem?”, beskriver også yderligere, hvordan modernitetens fremkomst af-

traditionaliserer de sociale hverdagsrammer, hvilket leder til frisættelsen af individet til selv 

at skabe deres selvforståelse og plads i hverdagen. Denne frihed associeres også med 

personligt ansvar for egen livsførelse, da der ikke længere er de traditionelle faste rammer; 

det er op til individet at selv-realisere, og det kan lede til en stressende jagt på den noget så 

abstrakt som en størrelse som “en selv” og ens fremtid. (Otkjær & Vestrup, 2019) Dette er 
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dog bare et udsnit af hvad denne kilde beskriver om problemstillingen, der beskrives også 

yderligere om disse moderne skift iblandt unge til et præstations-pres, og et mere omfangsrigt 

tidspres. (som gruppen forestiller sig at grave dybere ned i, igennem projektforløbet). 

Der er ført statistik over 13 til 19-åriges udtryk for sårbarhed og selvskadende adfærd i 2019, 

hvor 32% unge svarede, at de havde haft alvorlige tanker om selvskade, og 16% faktisk 

havde skadet sig selv. Disse statistikker var gældende for begge køn, og størstedelen af 

sårbare og selvskadende var unge på produktionsskoler, imens unge på folkeskole, 

frigrundskole eller gymnasium lå under gennemsnittet for sårbarhed eller selvskade. 

Sociale medier fylder meget i unges hverdag, og en endnu større del af deres ungdom. Når de 

unge bliver spurgt, svarede de hovedsageligt, at årsagerne til deres afhængighed af sociale 

medier bestod af nøgleord som ”fællesskab”, ”kontakt og kommunikation”, ”anerkendelse”, 

”opmærksomhed” og ”inspiration”. Selvfølgelig var der også besvarelser som ”tidsfordriv”, 

”underholdning” og ”nyheder” (Konieczna & Jakobsen, 2019). Det er interessant at bide 

mærke i at denne uhensigtsmæssige ”modne” implementering, som øger sårbarhed og 

selvskade iblandt unge, er så kraftigt forbundet med deres opfattelse af socialt samvær og 

selvforståelse gennem anerkendelse. 

Der tilbydes allerede adskillige midler for undervisningsinstitutioner til at undervise i digital 

dannelse, både for mellemtrin og indskoling, om emner om digital kommunikations-

adfærd/kutyme, teknologiforståelse, og digital sikkerhed (Danske skoleelever & TDC net, 

2021). Dog lader det umiddelbart ikke til at være nok endnu. 

Delkonklusion 

Relationen mellem unge og sociale medier lader til at være problematisk, da der opstår en 

forringet uddannelsesindsats og større sårbarhed iblandt dem. Vi må fokusere på hvordan 

uddannelsesinstitutioner bedre kan forebygge de fænomener som vi beskriver i følgende 

afsnit. 

Følgerne af digital misfærden, og hvorfor problemet skal behandles 

Hvilken som helst form for mobning (f.eks. om det er i virkeligheden eller digitalt) har 

fysiske og psykiske effekter på individer. 

Problemet forstærkes ved digital mobning fordi det ikke er begrænset af tid og/eller sted; 

altså er rammerne for digital mobning essentielt ubegrænsede. 

Herudover er formen af mobning også mere ”effektiv”, idet at billeder og tekst-opslag er 

mere oprørende som kommunikative midler, essentielt fordi de er mere permanente, 

vidtrækkende og effektive midler for kommunikation. (Gordon, 2021) 

Som stressor, er digital mobning i et ungt individs liv kraftigt påvirkende. Ligesom artiklen 

om unges sårbarhed og selvskade-risici (Konieczna & Jakobsen, 2019), findes der væsentlig 

evidens i at cirka 32% af ofre for digital mobning udtrykker mindst ét stress-symptom. 

De unges måder at håndtere disse stressorer på varierer: ydmygelse, isolation, vrede, 

magtesløshed. Ofre for digital mobning mister ofte interessen for de almene hverdagslivs-

sager, og begynder i værste stresstilfælde at udvikle depression og/eller selvmordstanker. 

De almene følger for en ung der bliver udsat for digital mobning inkluderer stress, forværret 

selvtillid og forværret uddannelsesindsats (oftest fordi mobningen opstår fra en social 

kontekst med relation til uddannelsesinstitutionen) (Konieczna & Jakobsen, 2019). 
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Udover tidligere opremsede psykiske effekter af digital mobning, påvirker det dermed også 

ofrenes adfærd. Med hensigt til uddannelse, påvirkes adfærden oftest idet at ofret helst vil 

undgå yderligere mobning, ved ikke at være til stede i miljøerne som mobning opstår fra; ved 

ikke at dukke op, hvilket uundgåeligt leder videre til akademisk forværrelse. (Gordon, 2021) 

En kilde beskriver endda den udbredte tendens af mobning til at være digitaliseret som 

værende et seriøst mentalt helbredsproblem, da det er relateret til adskillige problemer såsom 

stress, selvtillidsforværring, stofmisbrug og selvmordstanker. 

Kilden beskriver dog herudover også, at størstedelen af unge ikke efterspørger den hjælp de 

har behov for, derfor skal et hvilket som helst indgreb i problemstillingen være pro-aktivt, 

rettere end udelukkende reaktivt på efterspørgslen efter hjælp. 

Ifølge denne kilde bør hjælpen derfor tilbydes af professionelle grupper, målrettet unge, med 

hensyn til uddannelse, adfærdshelbred og medicin. (Nixon, 2014) 

Delkonklusion 

Påvirkningen på den unge gruppe af brugere, påvirket af digital- misfærden eller -mobning, 

lader til at være endnu mere udsatte end de traditionelle konceptualiseringer af mobbe-ofre. 

”Mobning” leder stadig til lignende efterfølger af mobning, dog på et mere langvarigt plan, 

da mobningen er ubegrænset af tid eller rum grundet digitaliseringen. 

Embedded design og sociale kapitaler på sociale medier 

Når vi skal prøve at forstå udskolingselevers relation til digitale sociale medier, for senere at 

komme ind på hvordan det påvirker deres trivsel, vil vi kigge på hvordan sociale medier 

udformes til at facilitere adfærdsmønstrene de unge brugere udviser. 

Sociale medier, som en interaktiv digital platform for brugeren at interagere med deres 

sociale netværk, er selvfølgelig et yderligst teknologisk involveret produkt. Vi har ikke tænkt 

os at dykke ned i de tekniske aspekter af sociale medier, men rettere de sociale aspekter, 

hvilket det sociale medie ”Instagram” også tager udgangspunkt i om dets udformning af den 

sociale interaktion der foregår derpå. 

Hvilken som helst virksomhed med en kundenær interaktions-platform vil jo gerne 

opretholde deres kunder, og forlænge tiden brugt mellem platformen og brugeren/kunden. 

Derfor ville det være uundgåeligt at Instagram ville gøre hvad de kan for at gøre deres sociale 

platform mere attråværdig/spændende gennem viden om deres brugere. Her begynder vi at 

komme til den implementerede videnskab (Embedded science) i Instagram. 

Instagrams hovedsagelige medie er billeder og film med eventuel lyd, der lægges stort tryk på 

den visuelle præsentation af en given bruger/profil idet at de uploader et stykke medie af dem 

selv, deres værker, eller når de deler andres værker. Og med kvantificerende, sociale 

virkemidler forbundet til disse uploadede ”oplæg” af en given bruger, begynder der at kunne 

ses en slags belønningsmekanisme på basis af kvantiteten af ”likes”, ”shares” og det stigende 

antal ”followers” af skaberen af oplægget. Det er dog ikke blot de kvantitative mængder, men 

også de mere kvalitative, såsom hvordan en bruger opfattes iblandt de andre brugere. 

Dette er måske ikke den konventionelle forstand af begrebet, men vi fortolker os frem til at 

sådanne mængder af anerkendelse fra en digital, social platform som Instagram også kan ses 

som værende ”Symbolsk kapital”. 
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Denne symbolske kapital, som redegjort for tidligere, er størrelsen af anerkendelsen og den 

nye status brugeren har opnået grundet vekslingen af andre kapitaler, en veksling de har 

opnået gennem Instagram. 

Denne veksling kunne have været af hvilken som helst kapital (Økonomisk…, Social…, 

Kulturel…), men en vis mængde af kulturel kapital for individets forståelse af Instagrams 

kultur har selvfølgelig været nødvendig for at en veksling derpå overhovedet kunne have 

opstået. 

Vi ser denne ”veksling” som værende det at brugeren/individet offentliggør et oplæg, det er 

deres udgift som de stiller i risiko for enten at ignoreres, gøres offer/mobbes for, eller 

anerkendes for. Og siden dynamikkerne af sådanne digitale, sociale udspil er så komplekse at 

det er en videnskab for sig selv, regner vi ikke med at størstedelen af instagram-brugere 

nødvendigvis kender til alle kompleksiteterne af hvorvidt et oplæg vil anerkendes eller ej. Det 

bliver hermed til et ”hasardspil” på deres investerede kapital i et oplæg, da de ikke kan 

forudsige udspillet deraf. 

Med denne etablering af at se Instagram som en platform for ”hasardspil” af symbolsk 

kapital, er det vigtigt at nævne at hele Instagrams platform er udformet til dette ”spil”-formål, 

især da det hovedsageligt er de anerkendte, eller ”kontroversielle” oplæg der tydeliggøres idet 

at en bruger navigerer Instagram. 

Denne tilstand af ”navigation” på Instagram kunne også forklares gennem det ”kybernetiske” 

behov i individet/brugeren som Bateson beskriver, idet at de opsøger 

underholdning/interaktion i form af anerkendte/kontroversielle offentliggjorte oplæg af andre 

brugere, hvoromkring der så yderligere opstår relaterede kommentar-oplæg og reaktioner. 

Hvorvidt det er en ”trancetilstand”, som Schüll beskriver, eller en tilstand af ”homøostasis”, 

som Bateson beskriver, lader til at være synonyme begreber for tilstanden brugeren er i idet at 

de navigerer en underholdende/spændende brugerflade der optager deres opmærksomhed i 

sådan grad at de kan miste tidsfornemmelsen, og som er stærkt associeret med en 

afhængighed dertil. 

Delkonklusion 

Vi har ikke tænkt os at fokusere på de psykologiske dynamikker af afhængighed, men hvis vi 

kan se at der er en klar forbindelse mellem sociale medier som Instagram og brugs-tendenser 

iblandt brugere som ligner en uhensigtsmæssig afhængighed, fortolker vi os frem til at det er 

en negativ konsekvens for Instagrams’ brugere. 

  



Eksamensgruppe nr.: 

V2124809521, Hold C 

Projekt arbejdstitel: 

Afhjælpning af unges stress og 

angst 

Dato: 4/1-2022 

 

 

23 af 50 

 

Diskussion 
Vores vurdering og kritik af vores metodiske valg, og resultaterne opnået 

derigennem. 

Vores metodiske tilgang til problemstillingen er mangelfuld, hovedsageligt på hvordan vi 

ikke selv har indsamlet noget viden selv. Grundet kikset planlægning har vi ikke kunne nå at 

foretage vores egen selvempiri for dette projektforløb, hvilket har ledt til at vi udelukkende 

måtte foretage dokumentundersøgelser af hvad der allerede er skrevet om problemstillingen. 

Med det sagt erkender vi at denne opgave ikke “skaber” ny viden ved selv at indsamle 

empirisk data på problemstillingen. Denne opgave forsøger rettere at indsamle eksisterende 

viden og analysere problemstillingen på baggrund af allerede-eksisterende og dokumenteret 

statistik og teori, for endelig at byde på et problemløsningsforslag. 

Som vi vil beskrive nede i refleksions-afnsittet, har vi haft planer for at foretage vores egen 

selv-empiri til projektet. 

Vores dokumentanalyse inddrager adskillige slags dokumenter af forskellige genrer og kilder, 

så vi bruger dem hovedsageligt som rygdækning for vores påstande om problemstillingen idet 

at vi har undersøgt den. 

Som en mere kritisk overvejelse skulle vi dog nok have været mere omhyggelige med de 

adskillige dokumenters intenderede funktioner, dette ville dog også hovedsageligt være 

baseret på vores fortolkninger af dokumenternes formål, så vi ville ikke kunne beskrive en 

objektiv vinkel af dokumenternes skildring af problemstillingen. Vi mener rettere at gennem 

mangfoldigheden/kvantiteten af dokumenter og kilder vi anvender vil hjælpe med projektets 

validitet. 

En yderligere bekymring for projektets udformning er hvorvidt opgaven alligevel bliver for 

redegørende, idet at vi hovedsageligt gennemgår informationen af de adskillige dokumenter 

og næppe forbinder dem til den specifikke problemstilling vi arbejder med; Instagram og dets 

unge brugere. Først i de endelige designende og konkluderende segmenter beskriver vi vores 

forbindinger mellem teorien og problemstillingerne. Dette virker til at være grundet en 

indforståethed iblandt os, projektmedlemmerne, idet at vi skriver og formulerer 

projektrapporten uden andre input end vores vejledning. 

Andre input til formuleringen af problemstillingen forestiller vi os kunne have været opnået 

gennem vores egen selvempiri. 
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Design af løsningsforslag 
Vores beskrivelse af løsningsforslag til problemstillingen på baggrund af forrige 

research og diskussion.  

Problemanalyse 
Ud fra vores beskrivelse af problemfeltet vil vi analysere problemstillingen vi har stillet os 

for at arbejde med ud fra Design Science Research (DSR)-paradigmet, og i den proces 

kortlægge årsager og konsekvenser af problemstillingen, vænne dem til at være mulige 

løsninger, og derefter afgrænse vores problemfelt yderligere. 

Problemdiagnose 
I denne første fase af vores CCM-kortlægning centraliserer vi kerne-problemet i centeret af 

”problemtræet”, og udleder derfra årsager (nedadgående), og konsekvenser (opadgående) 

med overblik over negative og positive poler af punkter ved brug af rød/grøn farvekoden som 

nævnt tidligere. (Venable, 2014) 

Nogle af disse punkter er dog ikke nødvendigvis ”positive” eller ”negative”. Neutrale punkter 

farves gul. 

Derudover inkluderer vi også et gråt punkt, da der ikke er evidens eller nogen logisk slutning 

for at det faktisk har en kausalkæde eller årsag-virknings-forhold. Dog inkluderer vi stadig 

punktet da det er repræsentativt for vores forståelse af kerne-problemet 

(Dens forbindelse til kerne-problemet illustreres også som værende ikke-fuldkommen). 

Herunder er vores problemdiagnose-diagram, også kendt som ”Problem as difficulties”-

diagram (se næste side): 
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Figur 1: 

Problemdiagnose-diagram 
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(Maryville university, 2021), (Islam, 2012), (Statsministeriet, 2018), (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2018), (Jørgensen, 2020) 

Diagrammet er også tilgængeligt via Dragrams.net lige her: 

https://drive.google.com/file/d/1MjY14lycaATnNvj6gx8Wu8ExxT8lkgXu/view?usp=sharing 

CCM-konvertering 

I dette, næste trin af CCM-processen vender vi hvert punkts’ pol, og laver hermed et 

”Problem as solutions”-diagram: 

Læg venligst mærke til at pol-vendte punkter ikke længere er rygdækket af kilder, da det ikke 

repræsenterer hvad vi har fundet om problemstillingen. (se næste side): 

  

https://drive.google.com/file/d/1MjY14lycaATnNvj6gx8Wu8ExxT8lkgXu/view?usp=sharing
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Figur 2: 

CCM-konverteret problemdiagnose 
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Diagrammet er også tilgængeligt via Diagrams.net lige her: 

https://drive.google.com/file/d/1yocOnGjmUO_ouGTXXsoX4ON-

iQ_59FtD/view?usp=sharing 

Dette diagram er ikke nødvendigvis logisk hvis man kigger igennem det fra årsager til 

konsekvenser, dette er heller ikke meningen med dette diagram, da det rettere er et 

mellemstadie mellem problemdiagnosen og løsnings-afledningen, hvori vi afgrænser vores 

fokus på et sæt af årsager og konsekvenser: 

Løsnings-afledning 

Her vil vi afgrænse vores problem-perspektiv, og visualisere det i følgende diagram (se næste 

side): 

  

https://drive.google.com/file/d/1yocOnGjmUO_ouGTXXsoX4ON-iQ_59FtD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yocOnGjmUO_ouGTXXsoX4ON-iQ_59FtD/view?usp=sharing
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Figur 3: 

Løsnings-afledning af CCM-konverteret problemdiagnose 
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Diagrammet er også tilgængeligt via Diagrams.net lige her: 

https://drive.google.com/file/d/1GA0bgwvHHeh6PL9bx292LJKQq9ftfPTt/view?usp=sharing 

Vores afgrænsning af kerneproblemet fokuserer på hvordan en fyldestgørende dialog om 

udskolingselevers stress som værende et problem kan lede til en forbedret indsats iblandt 

elever i deres uddannelser, med fokus på udskolingselevers selvværd i forbindelse med 

sociale mediers ”artfully curated images” i en fyldestgørende digital dannelse af 

udskolingseleverne. 

Vi fokuserer hermed ikke på hvordan populariseringen af sociale medier, eller udbredelsen af 

smartphones leder til vores kerneproblem, eller konsekvenserne af uddannelsesinstitutioners 

indsats, mængden af uhensigtsmæssige interaktioner på internettet, eller udskolingselevers 

”FOMO”. 

Identifikation af konsekvens-perspektiv: ANT 

Med øvrige afgrænsning vil vi kortlægge de centrale aktører af problemstilligen ved brug af 

Aktør-Netværks Teori (ANT). (se diagram på næste side): 

  

https://drive.google.com/file/d/1GA0bgwvHHeh6PL9bx292LJKQq9ftfPTt/view?usp=sharing
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Figur 4: 

Aktør-afledning af løsnings-afledning af CCM-konverteret problemdiagnose 
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Diagrammet er også tilgængeligt via Diagrams.net lige her: 

https://drive.google.com/file/d/1UUI31HY0gGAv7MAqGw66fm4kHR3wfbU7/view?usp=sh

aring 

Til venstre af diagrammet kan vores afgrænsning af vores CCM-kortlægning ses, og til højre 

kan vores kortlægning af aktører ses.  

De gennemsigtige, lillae streger fra afgrænsningen til CCM-kortlægningen er ikke 

nødvendigvis for at illustrere hvilke årsager, konsekvenser eller kerneproblem-aspekter på 

overskuelig vis, men rettere at vise hvorfra de forskellige aktører kommer fra (fra vores 

afgrænsede problem-kortlægning).  

Problemkortlægningen til højre af diagrammet består af 12 forskellige identificerede aktører, 

som hver har deres forskellige antal af translationer/forbindelser. Mængden af forbindelser 

hver aktør har er skrevet ved siden af aktøren, med en pil pegende på antallet.  

F.eks.: ”Udskolingselevers stress” har 7 translationer til andre identificerede aktører. 

LFA: Kategorisering af problemets aktører, netværk og translationer 

Først, til dannelse af overblik over disse aktører, vil vi kategorisere disse aktører i grupper 

gennem ”Participation analysis”, for evt. at identificere synonymiske eller 

generaliserbarheder om aktørerne af problemstillingen. Tallene i hver kolonne tæller antallet 

af aktører kategoriseret i en given kategori. 

Vi vælger at kategorisere aktørerne mellem menneskelige, teknologiske, og så deri under-

kategorisere mellem aktører og adfærdsmønstre & tendenser, eller Brugs-tendenser, hvor 

teknologien virker som mediator. Vi kategoriserer yderligere hos menneskelige 

adfærdsmønstre/tendenser, da vi mener at der er en klar forskel mellem hvorvidt aktørerne 

stammer fra udskolingseleverne eller uddannelsesinstitutionerne. 

Mængden af aktører inden for hver kategorisering vil indikere naturen af vores 

problemstilling, om det er menneske-centreret, har med netværk af menneskelige/ikke 

menneskelige aktører at gøre eller har mere at gøre om adfærds-betingelserne enten iblandt 

menneskene eller brugs-tendenserne af teknologier (se næste side): 

  

https://drive.google.com/file/d/1UUI31HY0gGAv7MAqGw66fm4kHR3wfbU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUI31HY0gGAv7MAqGw66fm4kHR3wfbU7/view?usp=sharing
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Menneskelige (9) Teknologiske (3) 

Aktører (1) Adfærdsmønstre/tendenser (8) Aktører (1) Brugs-tendenser 

(2) 

Udskolingselever Udskolingselever 

(3) 

Uddannelsesinstitutioner 

(6) 

Billed/Video-

orienterede 

sociale 

medier 

Influens på unges 

verdensbillede 

 

“Artfully curated 

images”-

tendensen 

 

 

Udskolingselevers 

stress 

 

Sammenligninger 

mellem selv og 

“artfully curated 

images” 

 

Selvværd iblandt 

udskolingselever 

Digital dannelse 

 

Abnormalisering 

 

Stress som værende et 

problem 

 

Dialog 

 

Udskolingselevers 

indsats i uddannelse 

 

Ud fra øvrige tabel viser det sig at vores problemstilling hovedsageligt omhandler 

menneskelige adfærdsmønstre/tendenser, og at det hovedsageligt er i 

uddannelsesinstitutionernes adfærd/tendenser at vi har at gøre med. 

For senere brug, til næste tabel, beskriver vi også forkortelser til hver kategorisering: 

Kategori Menneskelige 

aktører 

Udskolingselevers 

adfærdsmønstre/ 

tendenser 

Uddannelses-

institutioners 

adfærdsmønstre/ 

tendenser 

Teknologiske 

aktører 

Teknologiske 

Brugs-tendenser 

Forkortelse: MA UEA/T UIA/T TA TBT 

 

Yderligere, vil mængden af associerede translationer af en aktør angive hvor ”central” den er 

som vendepunkt i problemstillingen, hvis en aktør med mange associerede translationer 

ændres/påvirkes, vil problemstillingen påvirkes meget mere end hvis et punkt med mindre 

associerede translationer blev påvirket. 
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Herunder sorterer vi de adskillige aktører, i rækkefølge af deres mængder af translationer, vi 

angiver også hvilken kategorisering af aktøren vi har angivet dem: 

Antal 

translationer: 

Aktør: Participation 

analysis 

Kategori 

7 Udskolingselevers stress UEA/T 

6 Influens på unges verdensbillede TBT 

6 Sammenligninger mellem selv og “artfully curated 

images” 

UEA/T 

3 Selvværd iblandt udskolingselever UEA/T 

3 Udskolingselever MA 

3 Digital dannelse UIA/T 

2 Abnormalisering UIA/T 

2 Dialog UIA/T 

2 Stress som værende et problem UIA/T 

1 “Artfully curated images”-tendensen TBT 

1 Billed/Video-orienterede sociale medier TA 

1 Udskolingselevers indsats i uddannelse UIA/T 

Med øvrige sortering kan vi se at de centrale aktører for vores problemstilling. Vi vil hermed 

fokusere på følgende aspekter af problemstillingen: Udskolingselevers stress, Influenser 

(“Influencer”) på unges verdensbillede, Sammenligninger mellem selv og “artfully curated 

images”. 

Disse øverste aktører er hovedsageligt i kategorien ”UEA/T” og ”TBT”, som beskriver at det 

hovedsageligt at udskolingselevers adfærdsmønstre/tendenser (UEA/T) og hvordan sociale 

medier influerer (påvirker) dem (TBT). 

Derudover vil vi tage et tættere kig på aktørerne, ud fra LFA, hvori vi undersøger/overvejer 

de centrale menneskelige netværkers problemer, interesser, potentialer og forbindelser. 

Dette segment af LFA tager udgangspunkt i menneske-grupperne der hovedsageligt påvirkes 

af problemstillingen, og vi bruger det her for at danne et generaliseret overblik af grupperne. 

(se næste side): 

  



Eksamensgruppe nr.: 

V2124809521, Hold C 

Projekt arbejdstitel: 

Afhjælpning af unges stress og 

angst 

Dato: 4/1-2022 

 

 

35 af 50 

 

 Udskolingselever Uddannelsesinstitutioner 

(for udskolingselever) 

Forældre 

(og/eller forsørgere) 

Problemer Brugs-tendenser af 

sociale medier lader til 

at stresse/presse 

elever, hvilket leder til 

reduceret akademisk 

indsats. 

Manglende opfyldende 

digital dannelse, til at 

påvirke elevers adfærd til 

at være mere 

hensigtsmæssig for dem 

selv og andre digitalt. 

Er ikke nødvendigvis 

individet i digitale, sociale 

medier, kan derfor mangle 

relevant viden om deres 

børn når de omgår sig 

sociale medier mht. tryghed 

og sikkerhed. 

Interesser Vil (formodentligt) 

gerne gennemgå deres 

uddannelsesforløb 

gennem deres bedste 

akademiske indsats. 

Vil (formodentligt) gerne 

lede/undervise deres 

elevers akademiske 

dannelse, og er også 

påkrævet at lede deres 

digitale dannelse. 

Vil (formodentligt) gerne 

sørge/pleje for deres børn, 

og interesserer sig dermed 

for deres liv. 

Potentialer Styrker: Har højere 

tilvendelighed til nye, 

digitale 

teknologier/midler end 

tidligere generationer 

(digitalt indfødt). 

Svagheder: Som unge 

og digitalt indfødte, 

mangler de stadig 

modenheds-dannelse, 

og har ikke 

nødvendigvis forældre 

eller forsørgere der 

nødvendigvis er 

indviddet i den 

digitale generation af 

teknologi (og dermed 

sociale medier) 

Styrker: Har midlerne til 

at uddanne Danmarks 

ungdom akademisk, og 

leder dermed Danmarks 

generelle 

uddannelsesniveau. 

Svagheder: Grundet det 

store ansvar har 

uddannelsesinstitutioner 

generelt set meget at se til, 

og har dermed deres egne 

prioriteter af hvad der bør 

fokuseres på i unges 

dannelse. 

Vi mener at de bør 

prioritere digital dannelse 

højere, for at behandle 

problemstillingen. 

Styrker: Har 

(formodentligt) midlerne til 

at sørge for børnenes 

(udskolingselevernes) 

tryghed og sikkerhed. 

Svagheder: Har ikke 

nødvendigvis dannelse om 

digitale, sociale medier, og 

mangler dermed viden for at 

sørge for en hensigtsmæssig 

digital dannelse iblandt 

udskolingselever. 

Forbindelser Til uddannelses-

institutioner: Står 

som subjekt for deres 

retningsangivelser for 

dannelse (også 

digitalt) og 

håndteringer af 

digitale konflikter. 

Til forældre: Står 

også som subjekt for 

deres forældres 

retningsangivelser for 

dannelse, selvom de 

ikke nødvendigvis 

egnede til det. 

Til udskolingselever: 

Leder og uddanner 

udskolingselever i deres 

hverdag til at være 

produktive medlemmer af 

Danmarks samfund, på 

godt og på ondt 

(hovedsageligt på godt). 

Til forældre: Står som 

ansvarlig for deres børns 

akademiske dannelse, men 

også for deres sikkerhed 

og tryghed. 

Vi mener at digital 

dannelse er nødvendig for 

at opfylde denne 

obligation af tryghed. 

Til udskolingselever: 

Sørger for børnenes 

(udskolingselevernes) 

tryghed og sikkerhed. 

Til uddannelses-

institutioner: Afhænger af 

dem til at danne deres børn 

(udskolingselever) 

akademisk, men også 

digitalt. 

Som man vil lægge mærke til af øvrige diagram, fokuserer vi hovedsageligt på 

grupperingerne af udskolingselever og uddannelsesinstitutionerne. Forældrene er et mere 
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sekundært led, hovedsageligt da vi ikke fokuserer på de faglige og/eller lovlige aspekter af 

forældre-relationer og børn (udskolingselever). 

Med disse forståelser af aktørerne, netværkene (grupperne) og deres translationer (relationer) 

vi prioriterer, har vi også en bedre forstand på problemstillingen og hvordan vi vil evaluere 

vores kommende problemløsnings-forslag. 

Løsningsforslag og evaluering deraf 
Vi vil i dette afsnit beskrive en samling af vores løsningsforslag, og evaluere hvilken vi 

mener er mest reel at kunne implementeres i virkeligheden. 

Løsningsforslag #1: Adfærds-orienteret re-design af sociale medier 

Vi overvejede at skabe en designløsning som ville virke på unges adfærd, beskrevet gennem 

øvrige-nævnte teori. 

Designløsningen handlede om at reducere tidsforbruget på Sociale medier såsom Instagram, 

ville det kræve en form for revideret adfærdsdesign i udformningen af Instagram (f.eks. med 

brug af teorier som ”nudging”) for at fremskynde adfærd for de unge at være mindre på 

Instagram, og derigennem behandle problemstillingen. 

Selve dette problemløsnings-forslag kan dog fortolkes til at være en ”forværring” af sociale 

medier, og dermed ikke være en realistisk problemløsning. 

Løsningsforslag #2: Anonymisering af brugere på sociale medier 

Et lovkrav for udformningen af sociale medier kunne være at fratage identificerende 

kvaliteter af designet af sociale medier (inklusivt Instagram) for at undgå personligheden der 

står bag den digitale mobning. Vi mener, at uden måder for brugere at identificere hinanden, 

vil mobningen ikke være af lige så problematisk karakter. 

Visse identificérbare kvaliteter af en bruger er dog umulige at fratage, såsom skrive-stil 

og/eller interesser. Denne løsning vil derfor ikke nødvendigvis være fuldkommen til 

afhjælpningen af uhensigtsmæssige interaktioner på sociale medier. 

Derudover hjælper det heller ikke med dannelsen af udskolingselever, da det bare fratager 

elementer. 

Løsningsforslag #3: Informativ mediekampagne om digital dannelse 

En informativ mediekampagne målrettet udskolingselevers digitale dannelse ville forsøge at 

overbevise dem om vigtigheden af hensigtsmæssig færden på digitale, sociale medier. Denne 

mediekampagne ville hermed hovedsageligt være digital, og kræve investeringer i 

adviseringer/reklamer på hjemmesider som målgruppen hovedsageligt bruger, hvilket vil 

kræve yderligere research i at finde hvordan vi kommunikerer til målgruppen. 

Denne problemløsning virker hermed mere forebyggende for problemstillingen, men er også 

afhængig af kommunikationsevnerne af hvem end der ville implementere denne 

problemløsning. 

Løsningsforslag #4: Højere prioritering af digital dannelse i uddannelsesinstitutioner for 

udskolingselever 

Indebærer at regeringen eller kommunerne investerer flere penge i unges digital dannelse 

enten direkte ved at fundere undervisningstimer, uddanne lærer og holde fag kurser eller lave 
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events som skal omtale problematikken og hjælpe unge til at færdes bedre på sociale medier 

og internettet generelt. 

Dette indebærer dog en omprioritering af økonomiske midler fra et andet felt til vores 

beskrevne felt, og vi har ikke noget godt bud på hvor pengene skulle komme fra, da vi ikke 

har prioriteret undersøgelse af statens investeringer i vores projektforløb. 

Løsningsforslag #5: Højere prioritering af støttende midler til ofre af digital 

misfærden/mobning 

Her kunne man starte hjælpegrupper til individer der giver udtryk for negative erfaringer på 

de sociale medier, og som de stadig bearbejder og har brug for hjælp til. Det vil give folk der 

har problemer et sted at få noget hjælp, så de enten kan håndtere de problemer, men måske 

også kan møde andre der er ramt af problemstillingen. 

Dette vil hjælpe dem med ikke at føle sig lige så alene med deres problem, og vil yderligere 

fremme den digitale dannelse iblandt hjælpegruppens medlemmer. 

Dette ville dog også kræve investeringer i professionel hjælp, hovedsageligt vedrørende 

ansættelse af udlærte, erfarne og/eller professionelle kontaktpersoner der faciliterer disse 

møder og målretter dem om digital dannelse på en hensigtsmæssig måde. 

Evaluering: Vægtningsskema af løsningsforslagene 

Vi vil i dette afsnit vurdere og evaluere hvilket løsningsforslag vi vil fremstille som værende 

vores problemløsningsforslag. Dette gør vi ved brug af et vægtnings-skema, med følgende 

parametre som vi vægter forskelligt. Vi vurderer først hvorvidt vores løsningsforslag opfylder 

kriterierne specificeret, på basis af en 1-5 skala, hvorefter vi beregner summen af et 

løsningsforslags’ kriterie-opfyldelse: 

Udbredelse: Størrelsen af mængde udskolingselever vi mener vil kunne hjælpes af 

løsningsforslaget. 

Dette parameter vægtes højest, og ganges derfor med 3 nede i vægtnings-skemaet og i 

beregningen af dens vurderede sum. 

Etisk forsvarlighed: Hvorvidt effekten af implementeringen af løsningen, med et utilitarisk 

udgangspunkt, er forsvarlig. Det beskriver også niveauet af hvor negativt løsningsforslaget 

vil påvirke miljøet det ville implementeres i. Dette parameter af vurdering består af negative 

værdier, da det kun er negative påvirkninger dette parameter prioriterer. 

Økonomisk forsvarlighed: Hvorvidt effekten af implementeringen af løsningen kan 

begrundes økonomisk, forholdet mellem den økonomiske investering og effektiviteten af 

løsningens behandlende/afløsende virkning på problemstillingen. Dette parameter af 

vurdering består både af positive og negative værdier, da et løsningsforslag enten kan være 

forsvarligt eller ej, og i visse gradbøjninger deraf, som vi vurderer med udgangspunkt i andre 

løsningsforslags etiske forsvarlighed. 

Dette parameter vægtes med 2 nede i vægtnings-skemaet og i beregningen af dens vurderede 

sum. 

Vi prioriterer udbredelse af løsningsforslaget højest, da vores problemstilling er at ramme så 

mange udskolingselever som muligt. 

Derefter prioriterer vi den etiske forsvarlighed af problemløsningen som en sekundær 
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prioritet, da løsningen der rammer de fleste udskolingselever også skal give etisk mening at 

implementere. 

Vi prioriterer til sidst den økonomiske forsvarlighed af problemstillingen, da vi mener at man 

ikke kan sætte pris på trivsel hos ungdommen, og dermed ikke bør prioriteres over hvorvidt 

løsningen kan forsvares etisk. 

Dette parameter vægtes lavest, og ganges derfor med 1 nede i vægtnings-skemaet og i 

beregningen af dens vurderede sum. Matematisk talt gør denne vægtning ingen forskel på 

vores skalerede vurdering. 

Herunder er vores vurderings-skema: 

 #1 #2 #3 #4 #5 

Udbredelse : 3 5 (15) 5 (15) 4 (12) 5 (15) 3 (9) 

Etisk forsvarlighed : 2 1 (2) 3 (6) 4 (8) 5 (10) 3 (6) 

Økonomisk forsvarlighed : 1 1 2 3 1 2 

Tilsammen: 18 23 23 26 17 

Vores vurderinger, og dermed angivelse af vurderings-værdier, er på baggrund af subjektive 

vurderinger som vi kom frem til gennem diskussion af hvert løsningsforslag. 

Vi kom frem til at selvom at vores løsningsforslag #4 ville være den dyreste løsning af de 4 

andre problemløsningsforslag, da det indebærer en uspecificeret mængde penge fra en kilde 

vi er usikre på, er det den mest etiske forsvarlige og ville ramme alle vi målretter os i 

behandlingen af problemstillingen. 

Andre bemærkelsesværdige beskrivelser af vurderinger ville også indebære vurderingen af 

den etiske forsvarlighed af problemløsning #1. Siden problemløsningen praktisk set saboterer 

en virksomheds forretning ved at ”forværre” dens primære form for kunde-kontakt, hvilket 

bare overlader en anden social, digital interaktions-platform til at skabe problemstillingen. 

Dette er også en faktor for vores vurdering af den økonomiske forsvarlighed af den 

problemløsning, da siden den etiske forsvarlighed er så lav, og rammer alle i målgruppen, kan 

den næppe forsvares økonomisk. 

Løsningsforslag #5 er hovedsageligt den laveste fordi at det er symptombehandling på 

problemstillingen, fordi at den målretter sig udskolingselever der i forvejen er ramt af digital 

misfærden, og fordi at det kun er iblandt dem der aktivt søger hjælp. 

Symptombehandlingen mener vi reducerer den etiske forsvarlighed, i forhold til andre 

problemløsninger, hvilket yderligere leder til den reducerede økonomiske forsvarlighed. 
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Perspektivering 
Her vil vi beskrive vores overvejelser om projektets brugbarhed, betydning og 

konsekvenser i den potentielle implementering af vores problemløsningsforslag.  

Vi vil også overveje de fremtidige tilstande af problemstillingen vi har arbejdet 

med, med udgangspunkt i at vores problemløsningsforslag ikke implementeres.  

Vi perspektiverer også til noget allerede-eksisterende viden om 

problemstillingen. 

Vores projekt lider desværre af lidt kikset planlægning, hvilket vi kun kan beskrive os selv 

som værende årsag for. Projektet i dets helhed, som et produkt, er skabt af vores 

projektforløbs-process, og vi har selv, personligt, lært en masse fagligt om projektstyring og 

projektskrivning. 

Ud over vores subjektive holdninger, er dette projekts endelige formål at forsøge at skabe en 

synergi af allerede-eksisterende viden om problemstillingen, og komme med mulige 

løsningsforslag, hvoriblandt vi har vurderet et endeligt problemløsningsforslag som værende 

”vores”, og som vi vil bruge til bud på hvordan problemstillingen kunne behandles. 

Denne vurdering er på baggrund af vores projektarbejde og undersøgelse af 

problemstillingen, vores endelige løsningsforslag er altså en endelig påstand til hvordan 

problemet kan løses, da vi arbejder problemorienteret. 

Hvorvidt vores projekt er brugbart, er reelt set ikke op til os at bestemme, men ud fra 

projektets funktion er projektet til brug som rygdækningsmiddel og/eller en kilde af 

opsummeret information centreret om en problemstilling. 

Vi mener at investering i digital dannelse, som vores endelige problemløsning, er den rette 

vej for at behandle problemstillingen. Hvorvidt andre, eller I (læseren) er enige i vores 

konklusion, kan den viden vi bruger i vores projektarbejde stadig læses om ud fra vores 

beskrivelser deraf. Den viden vi anvender kan hermed netop tages som eksempel til hvordan 

man eventuelt vil kunne implementere den i et givent projekt, ligesom vores. 

Fremtiden af vores projektarbejde vil ændre sig på baggrund af vores tilegnede erfaringer af 

dette projektforløb, men fremtiden af problemstillingen vi har undersøgt, er langt sværere at 

argumentere for at vi har påvirket, da vi hverken har formået at være ude i felterne, eller har 

forsøgt at implementere vores eventuelle løsningsforslag som forsøg. 

Yderligere viden om problemstillingen vi ville overveje 

TrygFonden 

En lignende artikel i forhold til vores egen, som vi kan perspektivere til, er TrygFondens 

2020 rapport “Krop, Køn og Digital Adfærd: Hvordan mindsker vi presset på børn og unge?”, 

skrevet af Mia Horup Pedersen, Anne Marie Bach Svendsen og Katrine Stribæk (2020). De 

har undersøgt samme problemfelt som os, og har samlet data ind fra flere end 1.000 unge, 

mellem 6. og 9. klasse. Frem til nogle af årsagerne til at sociale medier kan være så 

stressende for nogle af de unge. De peger på både FOMO og et perfekt kropsideal 

(henholdsvis modellen Kylie Jenner), som nogle af de væsentligste årsager. Udover det, har 

de opstillet nogle anbefalinger til hvordan problemet kan afhjælpes, hvordan presset skal 
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“mindskes”; otte for at være præcis. Heriblandt er det at disse “influencere” skal være mere 

om deres redigerede billeder (Børns Vilkår & TrygFonden, 2020): 

- På sociale medier eksponeres børn og unge for redigere- de, retoucherede og 

idealiserede kropsidealer. Det kan påvirke deres holdning til egen krop og egne 

kropsidealer, hvilket kan medføre stress og give en følelse af, at de skal se ud på en 

bestemt måde. Derfor redigerer børn og unge i højere grad billeder af dem selv, hvis 

de er utilfredse med deres krop. Det samme gælder, når børn og unge sletter billeder, 

der ikke har fået nok likes, hjerter eller kommen- tarer. […] Der skal gøres 

opmærksom på photoshoppede og retouche- rede billeder, der ændrer proportionerne 

på kroppen, og det skal ikke være tilladt for influencere at markedsføre kosmetiske 

indgreb. - (Børns Vilkår & TrygFonden, 2020) s. 8 

De har også inddraget viden omkring digitalt adfærdsdesign og hvordan det kan forudsætte 

en norm om tilgængelighed: 

- De digitale tjenesters “prikker” og “læst”-funktioner er signaler om, at man er 

tilgængelig og skaber usynlige hierarkier for, hvor dybe ens relationer er. De nære 

venner svarer man med det samme. Snapstreaks viser varigheden (antal dage) af et 

venskab og anvendes som et redskab til at signalere overfor hinanden, hvor 

betydnings- fuld man opfatter relationen. - (Børns Vilkår & TrygFonden, 2020), s. 8 

Front og backstage. 

I 1959 introducerede Erving goffman hans teori om Face Work som indebærer front- og 

backstage (Goffman, 1959), den måde som det træder i spil ud fra det vi har arbejdet med, er 

at der kan være en forskel på hvordan folk agere på sociale medier og i virkeligheden. Der 

bliver beskrevet i Michael Bang Petersen og Alexander Bor’s skrift The Psychology of 

Online Political Hostility: A Comprehensive, Cross-National Test of the Mismatch 

Hypothesis, at der er en teori om at mennesker er lavet til at interagere ansigt til ansigt, men 

fordi den forbindelse bliver tabt online, så bliver folk mere aggressive og ubehagelige hvilket 

skaber et giftigt miljø, som blandt andet er det som skader unge. Det som Petersen og Bor 

gerne ville undersøge var om folk faktisk var anderledes i virkeligheden end de var på 

internettet, og gennem et studie bådet dansk og amerikansk kom de frem til at folk ikke var 

anderledes på internettet end de var i virkeligheden. Der er dog et par faktorer som skal med i 

omtanken, det de studerede var folks politiske holdninger og hvordan folk diskuterede politik 

online, Dette kan antages for at være et hedt emne i den forstand at folk kan have mange 

forskellige holdninger og hvis der holdes en “debat” kan folk have nemmere med at komme 

op og toppes, selv i virkeligheden. En anden parametre er at disse mennesker er “ægte” og 

derfor opfører sig som sig selv, mens hvis det havde været en falsk profil eller en “troll” 

profil havde de aktivt ikke opført sig ordentligt, da den falske profil vil blive brugt som et 

skjold så folk kan opføre sig dårligt med færre konsekvenser. (Bor & Petersen, 2021) 

Den måde som Bor og Petersens studie har relevans for Goffmans teorier er at Goffman 

påstår at der er et front stage som man viser frem og bruger til at kommunikere med andre 

mennesker, det er den måde en person tilgår andre mennesker og opfører sig for at virke 

ordentlig og tilpasse sig de sociale grupper som omgås, mens der også er en backstage som er 

den del af en person som ikke vises frem og gemmes væk fordi den kan være fyldt med 
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“grimme” tanker som ikke er venlige eller noget som der måske kan såre andre mennesker 

hvis de bliver delt. Hvor Bor og Petersens indledende tanker var at folk trak væk fra at vise 

deres frontstage når de diskuterede politik, men trak og over og begyndte at vise dele af deres 

backstage som ville lede til et skift i personlighed, men det de så viste var at deres lede og 

aggressive online væremåde var deres frontstage når det kom til at formidle deres politiske 

holdninger.  

Det som kan konkluderes ud fra det er desværre at sociale medier når det bliver brugt som et 

mødested til at snakke om politik er et sted hvor det er socialt acceptabelt sted at være hård i 

tonen, ud fra det Face Work (ramme) som der bliver skabt af de brugere som poster eller 

kommentere samt den mangel på moderation af indholdet på mediet (Der kunne være en 

moderator som aktivt slettede folks input hvis de ikke holdte en god tone). 
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Refleksion: Hvordan vi gerne ville have foretaget selv-empiri 
I dette afsnit beskriver vi vores tidligere planer for hvordan vi gerne ville have 

foretaget vores undersøgelser af problemstillingen. Dette fungerer også som et 

refleksivt afsnit, idet at det ikke repræsenterer produktet af projektet, men rettere 

repræsenterer yderligere overvejelser om projektforløbet.  

Vi ville have foretaget en kvalitativ undersøgelse af problemstillingen ved at undersøge 

relevante aktører af problemstillingen. I vores undersøgelse af problemstillingen ville vi tage 

et postfænomenologisk perspektiv på problemstillingen idet at vi ville undersøge individerne 

og deres relation til teknologien som mediator. 

Med ”mediator” forstås det at teknologien virker som et mellemled mellem mange forskellige 

relationer mennesker har, både mellem hinanden og imellem mennesker og deres omverden. 

Og med ”postfænomenologi” mener vi en filosofisk tradition, med rod fra fænomenologi, 

som fokuserer på relationen mellem menneske-teknologi verdenen vi befinder os i, det 

implicerer også behovet for empiriske undersøgelser i kombination af filosofiske analyser. 

(Rosenberger & Verbeek, 2015) 

Vi vælger dog at afholde os fra mere filosofiske eller eksistentielle emner af 

problemstillingen, da vores projektarbejde ikke er målrettet efter det. 

Gennem en kvalitativ undersøgelsesmetode ville vi forsøge at komme frem til et reelt 

videnskabeligt grundlag for problemstillingen, ved at undersøge individernes værdier, forhold 

til sociale medier, og deres præmisser for deres handlemønstre. Vi ville altså forsøge at se 

gennem problemets menneskelige aktører, altså hvem der står med problemet og befinder sig 

i det i den almene hverdag. Mht. specificering af sociale medier forestillede vi os enten at 

specificere os om Facebook eller Instagram, dette ville så være på baggrund af en 

spørgeskemaundersøgelse til elever af en given uddannelsesinstitution. 

Videnskabsteoretisk grundlag for metode, og yderligere triangulering af undersøgelse 

En præmis for kvalitative undersøgelser er dog at den viden vi ville indsamle, er relationel og 

subjektiv fra givne subjekter. Disse subjekter, som “informanter” vil dog kunne indviede os i 

en mere situeret forståelse af problemstillingen vi ville undersøge. Kvalitative undersøgelser 

(i vores omfang) involverer dog ikke en bred repræsentation af demografien vi ville 

undersøge, så vores resultater ville ikke nødvendigvis være repræsentative, og dermed ikke 

valide nok. 

For at forstærke vores undersøgelses validitet ville vi triangulere vores undersøgelse med 

mere end én undersøgelse, fra en anden etnografisk vinkel. Dette overvejede vi os at gøre 

gennem et spørgeskema der undersøger skolens elev-demografi, for at danne et kvantitativt 

grundlag for et efterfølgende kvalitativt interview med en fagprofessionel, hovedsageligt en 

som står for elevernes digitale uddannelse og/eller online (mis)færden. Dette indebærer dog 

kun to forskellige etnografiske vinkler på problemstillingen, og vi overvejede stadig hvorvidt 

vi burde foretage kvalitative interviews af specifikke, frivillige, elever. 

Interviews indebærer italesættelse/verbalisering af et interviewsubjekts perspektiv på 

verdenen og problemstillingen der spørges ind til. Hvad vi hovedsageligt ville eftersøge i 

denne undersøgelse ville være udtalelser om oplevelser, beskrivelser, betydninger og 
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rationaliseringer/forståelser. Ved at interviewe en fagprofessionel med erfaring for 

uddannelse af vores spørgeskema-undersøgte subjekter (elever), ville vi kunne spørge ind til 

mere dybdegående detaljer af eks. beskrivelser af undervisnings-metodikken af digital 

uddannelse, oplevelser af virkninger deraf, og evt. deres refleksioner om digital dannelses’ 

betydning for eleverne. 

Vores kvantitative undersøgelse af elevernes forhold til digital dannelse og/eller digital 

mobning ville være en bred, dog overfladisk repræsentation af elevernes forhold til 

problemstillingen, som vi ville kunne spørge ind til den fagprofessionelles holdning om. Ud 

over at triangulere undersøgelsens resultater. 

Interviews vil dokumenteres gennem transskriptioner af optagelser af interviewet, med 

interview-subjektets tilladelse, selvfølgelig. Uden interview-subjektets tilladelse ville vi sørge 

for at en af os i interview-parret transskriberer/noterer interviewet. 

Spørgeskemaundersøgelser af elever vil dokumenteres gennem den digitale dataindsamling af 

spørgeskema-subjekternes besvarelser, vi diskuterede hvilken platform som var den rette til 

dette, vi overvejede ”Google Analytics” eller ”Survey Monkey” 

Vi ville bestræbe os at forholde os fordomsfrie i undersøgelsen og formuleringen af 

resultaterne deraf. 

Spørgeskemaundersøgelses-spørgsmål til elever 
Dette spørgeskema skulle være anonymt. 

Spørgsmål Svarmuligheder 
Hvilken digitale platform anvender du 

mest? 
• Facebook 

• Instagram 

Har du oplevet noget 

ubehageligt/uhensigtsmæssigt i dit brug af 

det sociale medie? 

• Ja 

• Nej 

Har det påvirket dig at opleve 

ubehagelige/uhensigtsmæssige brug af dit 

sociale medie? 

• Ja 

• Nej 

 

Hvis du har haft det ukomfortabelt med det 

du har oplevet, har du så haft en eller flere 

personer du har kunne føle dig trygge at 

forklare dine oplevelser med? 

• Ja 

• Nej 
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Interview-scripting til interview af fagprofessionelle 

Vi forestillede os at specificere vores semi-strukturerede interview til interview-subjektet, 

dette er vores startende interview-scripting for interview af fagprofessionelle i en given 

uddannelsesinstitution. Vi er ikke sikker på hvilken slags fagprofessionel vi vil interviewe, vi 

vil hovedsageligt efterspørge hvem der er ansvarlig for digital dannelse eller trivsel på 

uddannelsesinstitutionen. 

Nogle af disse interviewspørgsmål stammer fra vores tidligere arbejdsspørgsmål fra 

problemstillingen: 

1. Hvilke hjælpemidler er der tilgængelige for unge med stress? 

Det er vigtigt for os at kunne finde ud af hvilke hjælpemidler der er tilgængelige for 

de unge, der er ramt af stress, for at kunne afklare på om der er tilstrækkelig med 

hjælp og hvordan den tilgængelige hjælp bruges. En del af det handler også om 

hvorvidt lærerne på uddannelsesinstitutionerne ved hvilke hjælpemidler de har 

tilgængelige til at hjælpe de unge, men også om de har styr på at bruge 

hjælpemidlerne til at hjælpe de unge. 

2. Hvordan faciliterer skolen god mental sundhed? 

Det handler om hvad skolen gør for at eleverne er gode mod hinanden og der bliver 

skabt et sundt studiemiljø, og også hvordan skolen giver plads til at eleverne kan leve 

et ungdomsliv så de også bliver dannede gennem de erfaringer de får fra det (det kan 

være at facilitere fester, eller give tidligt fri pga. ungdomsarrangementer). 

Herudover har vi også formuleret følgende spørgsmål: 

3. Hvordan forebygger uddannelsesinstitutioner digital mobning? 

Udover hvad der beskrives i den givne uddannelsesinstitutions’ formelle beskrivelser 

af hvordan uddanner deres elever i digital færden. Dette er hovedsageligt et 

uddybende spørgsmål ind til deres metodologi for digital uddannelse af elever. 

(Opfølgende spørgsmål) 
a. Hvordan er deres metoder dertil virker valide/effektive? 

b. Hvordan virker metoderne til at virke på eleverne? 

c. Reduceres uhensigtsmæssig digital adfærd på tydelige vis? 

4. Smitter stress blandt unge? 

Idet at en elev oplever stress, påvirker det så deres skole-netværk (klassekammerater)? 

5. Hvilke andre kontekster kan være stressende, udover eksamner/termins-tider, for 

elever? 

Er der andre ”højtider” som har tendens til at stresse/presse elever yderligere? 
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Konklusion 
Heri vurderer vi konklusionens grundlag, undersøgelsen og den research vi har 

foretaget, som vi er kommet frem til som svar  på de spørgsmål fra 

problemformuleringen. 

Heri vurderer vi også hvorvidt formålet med undersøgelsen er nået, 

fremgangsmådens hensigtsmæssighed.  

Det første vi fik grundlagt, var at vores målgruppe var udskolings elever, vi valgte den fordi 

deres online vaner var veldokumenterede inden for hvor lang tid de brugte på sociale medier 

samt hvilke social medier som de tilgik. Samtidig med det havde Roskilde kommune lavet et 

udspil om at de gerne ville have de unge til at blive bedre til at bruge internettet og at de satte 

ekstra penge ind til digital dannelse af eleverne. Vi ville gerne have kontaktet skoler i 

Roskilde om de fulgte op på udspillet og hvilke påvirkninger det kunne have haft men 

grundet Corona og vores sene udspil, fik vi desværre ikke skabt kontakt til nogle skoler i 

kommunen. Og til opfølgning på vores første arbejdes spørgsmål så er deres mentale helbred 

også dokumenteret og vi har brugt det som en vigtig ressource i vores arbejde. 

Ud fra de ressourcer vi fik indsamlet, fik vi skabt et indblik i hvilke sociale medier som de 

unge brugte, og det var klart at der lå 3 i toppen blandt vores målgruppe, Youtube, Snap Chat 

og Instagram, alle 3 forskellige typer af sociale medier Youtbue fremtreder som et medier 

hvor en “Creator” deler sine videoer så om det er underholdning, læring eller andet, og der så 

er en modtager af det som er en “Viewer” der ser og reagere hvor vores målgruppe er primært 

en “Viewer”. Snapchats fokus ligger i at være et medium hvor venner kan skrive beskeder til 

hinanden eller til deres fælles skaber og Instagram har et fokus på at lægge billeder eller 

videoer op for at få likes og følgere. Der er også et fjerde som er en “Honorable Mention” 

som er Facebook, det minder meget om Instagram med sit fokus på at folk poster og samler 

reaktioner som likes og kommentere, og er superpopulært, men det er ikke populært blandt 

vores målgruppe på samme måde som Instagram er. 

Vi fravalgte at arbejde med Youtube og Snapchat frem for Instagram. Youtubes funktion med 

et give og tage opbygning faciliterer ikke den samme form for udstilling som Instagram, der 

da størstedelen af målgruppen ikke er “Creators” og ikke “kæmper” om views, men modtager 

underholdning, ikke at det ikke kan være en stress faktor, men den er ikke så prominent da 

målgruppen ikke bliver sat op mod hinaden på samme måde som på Instagram. Snapchat har 

vi fravalgt da det primært er en chat baseret socialt medie og der ikke er nogen form for 

konflikt eller måde hvor målgruppen bliver sat op mod hinaden, ud over hvis de chatter noget 

pinligt eller noget de fortryder, hvilket kan være en stress faktor dog ud over det påvirker det 

ikke på samme måde som Instagram. Instagram har vi derimod valgt fordi der er ikke den 

samme opdeling som på Youtube fordi det er en norm at mand poster og får respons og 

samler likes og følgere, derfor kan det være en stress faktor hvis hende ved siden af har flere 

likes eller flere følgere selvom mand selv føler at man producerer bedre billeder eller videoer.  

Derudover har Instagram to meget store problemer som fremtræder, det ene er et socialt 

problem hvilket er “FOMO” eller Fear Of Missing Out, hvilket er en social frygt over ikke at 

være med på bølgen eller ikke have de rigtige indput til samtalen fordi mand ikke har fulgt 

med, dette bliver til en drivkraft for at målgruppen fortsat til at bruge Instagram i frygt over at 

blive udskudt eller ikke være en del af fællesskabet fordi mand ikke har fulgt med. 
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Det andet problem er “Artfully curated images” som er billeder der er redigeret med 

photoshop eller lign. for at forbedre dem, det kan være at ændre i ens krops figur eller 

redigering af ansigt så mand ser pænere ud. Dette er med til at skubbe instagram kulturen 

dens “facework” (ramme) at det er socialt acceptabelt at redigere ens billeder og det næsten 

er set ned på ikke at gøre det. Der bliver skabt en falsk virkelighed, et falsk front stage som er 

meget skadelig fordi det som en ung ser på Instagram, ikke er opnåelig skønhed eller 

perfekthed ens krop kan ikke have den facon som bliver præsenteret på Instagram naturligt.  

For at modarbejde den virkning som Instagram har på vores målgruppe vil vi kigge imod en 

mulig måde at hjælpe de unge til ikke at være ligeså udsatte for stress som de ellers ville have 

været. Den løsning vi kom frem til var: “Højere prioritering af digital dannelse i 

uddannelsesinstitutioner for udskolingselever” Vi valgte den fordi vi vurderede det til at være 

den bedste måde at nå ud til vores målgruppe da der i Danmark er skolepligt, og målgruppen 

derfor er tvunget til at skulle have om digital dannelse uanset hvilken from det ville tage om 

det er Undervisnings timer, emneuger eller andet som skolen kunne finde på for at holde 

eleverne engageret i den læring. Dette er også en opfølgning på vores andet arbejdspørgsmål 

hvor vi kan direkte komme til at hjælpe de unge. 

Med denne løsning udvalgt ville vi række ud til, og påvirke, de kerne-centrale 

elementer/aktører af problemstillingen, såsom: udskolingselvers stress, udskolingselevernes’ 

uhensigtsmæssige sammeligninger mellem dem selv og andres’ ”falske” front-stage 

fremtreden på sociale medier (manifesteret gennem brugeres ”artfully curated images”), og 

generelt set udskolingselevers selvværd. 

Grupperinger af aktører/elementer vi arbejder med, og relationerne mellem disse 

grupperinger (også kendt som netværk i ANT), er hovedsageligt udskolingselever og 

Uddannelsesinstitutioner. 

Til det tredje arbejds spørgsmål fik vi dokumenteret at der er mange unge der bruger sociale 

medier og bruger det ofte da det spiller en vigtig rolle i deres hverdag om det er for at følge 

med i hvad der sker omkring dem eller poste nye billeder for likes eller følgere, det bruges 

som en målestok mellem de unge og det føles godt at have mange følgere og likes og elendigt 

ikke at kunne bryde igennem.  
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