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Abstract 

This study investigates the internet habits of students in the Swedish gymnasi-

um. The part that internet plays in their lives and their attitude towards the 

educational system is reflected upon the philosophical background that 

stretches from Kant to postmodern philosophers such as Baudrillard. The aim 

is to create knowledge about how the social aspects of the internet affects their 

concepts of reality and their own and others identities. The method used for 

the collection of empirical data has been semi-structured interviews, pre-

formed with students in a Swedish gymnasium. The data is then interpreted 

against the theoretical and philosophical background. The results show that 

the internet has created a new arena for interaction and construction of 

identity, reality and knowledge among the youths. The results of the study are 

then put in relation to the Swedish educational system and aims to investigate 

how education can be put in context to the internet habits of the students.        
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 Inledning   
 

I och med internets etablering som medium för kommunikation har världen 

förändrats. Den kontakt som tidigare ägde rum i den fysiska världen människa 

till människa, via brev eller kanske per telefon har i hög grad flyttat in i det 

virtuella rum som internet innebär, med de regler och konstruktioner som 

gäller där inne. 

 När jag tänker tillbaka på min egen uppväxt och kopplar denna till televis-

ionen inser jag skillnaden mellan mig och mina föräldrar i den frågan. Jag har 

vuxit upp med TV som en självklar del av min verklighet och har mer eller 

mindre oreflekterat tagit del av nyheter, kultur och underhållning, både 

inspelat och direktsänt, från världens alla hörn. Mina föräldrar berättar dock 

om hur de upplever TV nu och framförallt när den kom och de är fortfarande 

fascinerade över det faktum att den låter oss ta del av vad vi gör, ett faktum 

som de inte alls uppfattar som självklart. En intressant skillnad som jag 

upplever mellan generationer som vuxit upp med eller utan TV är denna: De 

som upplevt världen utan tv verkar veta vad det innebär att inte veta, de har 

en uppfattning av de avstånd som finns i världen och hur svåröverkomliga de 

kan vara om man jämför med hur lätt det är att indirekt uppleva något via 

televisionen. 

 Om vi nu beaktar internets inträde ur samma perspektiv så börjar vi närma 

oss ämnet för denna uppsats. Den individ som upplevt internets inträde och 

tillväxt kan betrakta detta fenomen med en helt annan distans än den individ 

för vilken internet alltid funnits och således är lika självklar som tv:n var för 

mig i min barndom.  

 Vad jag vill närma mig i denna uppsats är en insikt i den bild av sig själva 

och verkligheten som de som vuxit upp med, men också i internet besitter. 

Gränsen dras vid de som under hela sin uppväxt haft tillgång till internet i 

hemmet, men också i andra miljöer. Marc Prensky illustrerar denna skillnad 

genom att benämna de båda grupperna ”Digital Natives” och ”Digital immi-

grants” (”Nätets infödda” och ”Nätets invandrare”). 
 

[The term] I have found for them is Digital Natives. Our students today are all 

“native speakers” of the digital language of computers, video games and the Inter-

net. 

 

So what does that make the rest of us? Those of us who were not born into the 

digital world but have, at some later point in our lives, become fascinated by and 

adopted many or most aspects of the new technology are, and always will be com-

pared to them, Digital Immigrants.1 

 

                                                 
1 Marc Prensky ”Digital Natives, Digital Immigrants” On the Horizon Vol. 9 nr. 6 

(Bradford 2001) s. 1 f.   
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 Människan kategoriserar och dela upp verkligheten i olika tillstånd där hon 

skiljer på exempelvis arbete/fritid, sommar/vinter och så vidare som fasta 

kategorier. Vid närmre eftertanke inser vi att detta enbart är konstruktioner 

baserade på upplevda skillnader, som blivit konventionellt accepterade. 

 Den skillnad vi gör mellan den fysiska verkligheten och den som finns i 

internet är också konstruerad i den bemärkelse att det som händer, sägs och 

görs i de båda räknas som konkreta handlingar. Här åsyftar jag då att ett 

uttalande som görs exempelvis på Facebook har liknande konsekvenser som 

ett yttrande som sker ansikte mot ansikte, då det avkodas på mer eller mindre 

samma sätt, men sker i en helt annan typ av rum. Denna generation är ständigt 

uppkopplade och deltagande i kommunikation via sociala medier så som 

Facebook. Internet är på så vis lika självklart förekommande som det fysiska 

rum de befinner sig i. Rapporten Svenskarna och internet 2011 visar att i ålders-

gruppen 16-24 år använder 91 procent internet dagligen, i åldersgruppen 12-15 

år är siffran 86 procent2. I respektive åldersgrupper är 85 och 95 procent 

medlemmar i minst ett socialt nätverk, främst Facebook3. Viktigt i detta blir att 

många bär denna uppkoppling med sig i en laptop, smartphone eller en 

surfplatta. Samma rapport visar att 42 procent i åldersgrupperna 12-15 år och 

16-25 år dagligen kopplar upp sig med mobilt internet4.  

 Uppsatsens ansats och utgångspunkt är filosofisk, men riktas mot skolans 

värld, då konsekvenserna av ämnet i hög grad påverkar elevers sinnesnärvaro 

i klassrummet. Innan jag beger mig in på problemområdets bakgrund kommer 

jag att presentera uppsatsens filosofiska och teoretiska utgångspunkter.  

 I första hand är det ungdomars gräns mellan den fysiska världen och den 

virtuella världen och konsekvensen av att bokstavligen bära med sig den 

virtuella världen i fickan som är av intresse. Vidare är det av intresse hur detta 

påverkar elevernas sinnesnärvaro i undervisningssituationer, vilka mer eller 

mindre uteslutande pågår i den fysiska verkligheten, då en stor del av elever-

nas sinnesnärvaro befinner sig i en annan verklighet. Vi ska se närmre på hur 

eleverna uppfattar att skolan hanterar detta utifrån de förutsättningar som 

finns. En diskussion kring strategier för hur man arbetar eller kan arbeta med 

detta kommer att föras mot slutet av uppsatsen. 

 Studiens syfte är att närmre undersöka ungdomars verklighetsbild och 

identitetsarbete kopplat till deras användande av internet och sociala medier. 

Målgruppen begränsas till ungdomar på gymnasiet, vilka är dagliga använ-

dare av sociala medier samt använder sig av mobilt internet. Resultaten 

kopplas till skolans värld och hur detta kan påverka undervisningen. Under-

sökningen är induktiv i den bemärkelsen att den aspirerar till att mynna ut i 

slutsatser och frågeställningar kring arbetsmetoder i skolan där de nya 

aspekter på begrepp som verklighet och identitet som internet medfört 

integreras.     

                                                 
2 Olle Findahl ”Svenskarna och internet 2011” (Stockholm 2011) s. 11 
3 Ibid. s. 18 
4 Ibid. s. 29 
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 Teoretisk bakgrund 

 

Verkligheten 
 

Den syn på verkligheten som uppsatsen har som ansats är av filosofisk natur 

och tar avstamp i Immanuel Kants teori om tinget i sig. Här har vi att göra med 

upplevelsen av den fysiska världen och de objekt som finns i den, satt i relation 

till den värld vi upplever inom oss. En relation som inte alls är så enkel som 

det först kan te sig, men när den betraktas närmre är, delarna är intimt sam-

mankopplade med varandra. 

 Detta är inte tänkt som en idéhistorisk genomgång, därav det långa 

språnget från Kant och Fichte fram till poststrukturalistiska filosofer som Jean 

Baudrillard och Jean-Francois Lyotard. Det bör dock påpekas att detta språng 

är betydligt längre i tiden än vad det är tankemässigt, då dessa idéer, som vi 

ska se, är besläktade med varandra och beskrivningen av Kant utgör blott 

bakgrunden till de postmoderna filosofier som behandlas.   

 Kants filosofi om tinget i sig är i stor utsträckning en kritik mot upplysning-

ens naiva empirism, det vill säga en okritisk tillit till det empiriskt bevittnade. 

Kant delar sitt system i två verkligheter: Fenomenvärlden och den översinnliga 

världen. Den förra är beroende av vårt medvetande och upplevs av våra 

sinnen, medan den senare existerar oberoende av vårt medvetande och består 

av ting i sig. Den sinnliga fenomenvärlden är rumslig och tidslig, då dessa 

aspekter är nödvändiga för människan att kunna skapa mening och orientera 

sig, emedan den översinnliga världen, vilken existerar utanför de mänskliga 

kategorierna tid och rum, saknar dessa egenskaper. Vad vi har enligt Kant är 

en verklighet som upplevs i människans medvetande med hjälp av sinnesin-

tryck; sinnesintrycken orsakas av tinget i sig, vilket befinner sig en annan 

verklighet, en fysisk sådan, vilken är oberoende av och existerar utanför 

människans medvetande. 
 

Avlägsnar vi oss från den subjektiva betingelsen, som är den enda under vilken vi 

kan erhålla yttre åskådning, nämligen så snart vi afficieras av föremålen, betyder 

föreställningen om rummet ingenting alls. Detta predikat tilläggs föremålen endast 

o den mån de framträder för oss, dvs. är sinnlighetens föremål.5 

  

Människans kunskap om omvärlden är således subjektiv och begränsad till det 

sinnligt upplevda, om tinget i sig kan människan inget veta. Kant menar dock 

att de båda verkligheterna existerar då lagbundenheten i vissa aspekter visar 

                                                 
5 Immanuel Kant Kritik av det rena förnuftet (Stockholm 2004) s. 115 
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oss skillnaden mellan föreställningar orsakade av tinget i sig och föreställning-

ar sprungna ur subjektivt fantiserande.6 

 Intressant i samband med Kants teori om tinget i sig, är Johann Gottlieb 

Fichtes radikalisering av denna angående hur människan gör erfarenhet i 

världen. Fichte efterfrågar här grunden till föreställningarna om verkligheten: 

vilken är den sinnliga erfarenhetens grund? Fichte försöker övervinna Kants 

dualism mellan erfarenhetsvärlden och tinget i sig genom att hänvisa till att 

det mänskliga Jaget sätter objektet, alltså att det uppstår i mäniskans med-

vetande, då alla sinnesintryck enbart är tolkningar gjorda däri. Det finns då 

ingen anledning att tro att en yttervärld överhuvudtaget existerar, vad som 

finns är världen uppfattad i mänskliga kategorier, om resten kan inget säkert 

sägas. På så vis spränger också Fichte den gräns som Kant drog mellan subjekt 

och objekt och menar att den hos Kant antagna yttervärlden enbart finns i och 

omfattas av Jaget, det mänskliga medvetandet. 7  
 

[…]tinget i sig, är ingenting, och har, vilket t.o.m. dess egna försvarare måste er-

känna, ingen realitet utom den som det skulle kunna utvinna, om erfarenheten blott 

därur läte förklara sig. Detta bevis omintetgör idealisten därigenom att han förkla-

rar erfarenheten på annat sätt och sålunda förnekar just det varpå dogmatismen 

bygger. Tinget i sig blir till en fullständig chimär; det finns inte längre något skäl, 

varför ska man antaga ett sådant; och därmed faller hela den dogmatiska byggna-

den ihop.8  

 

Fichtes teori är en radikal idealism som naturligtvis går att kritisera från flera 

utgångspunkter, men det är en attraktiv tanke, som kristalliserar ut vad som är 

relevant hos Kant i förhållande till studiens ämne. Den säger en hel del om vad 

det är vi uppfattar i den verklighet vi lever i och framförallt var vi upplever 

den och skapar mening i våra berättelser om den. 

 Det är nu relevant att ta ett tankemässigt språng framåt, mot mer moderna 

teorier besläktade med dem från Kant och Fichte. Ett viktigt steg i detta 

beskrevs inom lingvistiken av Ferdinand de Saussure.  
 

The bond between the signifier and the signified is arbitrary. Since I mean by sign 

the whole that results from the associating of the signifier with the signified, I can 

simply say: the linguistic sign is arbitrary.9 

 

Saussure beskriver språket som ett system av godtyckliga tecken. Det vill säga 

att varje del av språket är ett tecken, en symbol, som har konventionell 

betydelse och har ingenting med verkligheten att göra. Man skulle kunna säga 

att vi lever i en symbolvärld, liknande den som Kant kallade fenomenvärld, då 

allt som vi vet om världen måste avkodas med de språkliga systemen. 

                                                 
6 Konrad Mark-Wogau Filosofin genom tiderna: 1600-talet 1700-talet (Stockholm 1992) s. 

359 ff. 
77 Konrad Marc-Wogau Filosofin genom tiderna: 1800-talet (Stockholm 1993) s. 11 ff. 
8 Johann Gottlieb Fichte “Första inledningen till vetenskapsläran” Ibid. s. 27 f. 
9 Ferdinand de Saussure “Nature of the linguistic sign” Sunil Manghani, Arthur Piper 

& Jon Simons (red) Images: a reader (London 2006) s. 107 
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 Från Saussure drar vi nu parallellen till filosofen Jean Baudrillard och hans 

teori om hyperverkligheten. Baudrillard menar att vi mer och mer befinner oss 

i hyperverkligheten, en värld av kopior. Det postmoderna samhället är enbart 

en värld av referenser till referenser, simulationer och symboler. 
 

By crossing into a space whose curvature is no longer that of the real, nor that of 

truth, the era of simulation is inaugurated by a liquidation of all referentials—

worse: with their artificial resurrection in the systems of signs, a material more 

malleable than meaning, in that it lends itself to all systems of equivalences, to all 

binary oppositions, to all combinatory algebra. It is no longer a question of imita-

tion, nor duplication, nor even parody. It is a question of substituting the signs of 

the real for the real, that is to say of an operation of deterring every real process via 

its operational double, a programmatic, metastable, perfectly descriptive machine 

that offers all the signs of the real and short-circuits all its vicissitudes. Never again 

will the real have the chance to produce itself—such is the vital function of the 

model in a system of death, or rather of anticipated resurrection, that no longer 

even gives the event of death a chance. A hyperreal henceforth sheltered from the 

imaginary, and from any distinction between the real and the imaginary, leaving 

room only for the orbital recurrence of models and for the simulated generation of 

differences.10    

 

Trots citatets dystopiska undertoner syns tydligt relevansen till ämnet, då 

internetvärlden tveklöst räknas till den hyperverklighet av kopior Baudrillard 

här talar om. Om vi ska jämföra med Kant skulle man kunna säga att hyper-

verkligheten hos Baudrillard ersätter Kants yttervärld och istället upplever 

subjektets fenomenvärld hyperverkligheten som substitut för yttervärlden, 

vilken i och med attraktionskraften och enkelheten i hyperverkligheten, blir 

mer och mer obsolet. 

 En annan teori som är intressant och relevant i förhållande till ämnet är 

Jean-Francois Lyotards skildring i11 Lyotard förutsäger en process som placerar 

kunskap utanför människan, vilken tidigare varit den huvudsakliga bäraren av 

kunskap. Kunskapen är nu i en sådan mångfald att det snarare handlar om att 

förmå navigera i den, eller överhuvudtaget få tillstånd att komma åt den, än att 

tillägna sig den. 
 

We may thus expect a thorough exteriorization of knowledge with respect to the 

"knower," at whatever point he or she may occupy in the knowledge process. The 

old principle that the acquisition of knowledge is indissociable from the training 

(bildung)12 of minds, or even individuals is becoming obsolete and will become even 

more so.13 

   

                                                 
10 Jean Baudrillard Simulacra and simulation (Michigan 1994) s. 2 f.  
11 Jean-Francois Lyotard The postmodern condition: a report on knowledge (Minneapolis 

1984)  
12 Lyotard åsyftar här det som på svenska kallas bildning och är nära sammankopplat 

med individens själsliga bildning och utveckling. Se till exempel Bernt Gustavssons 

(red) Bildningens förvandlingar (Göteborg 2007) 
13 Ibid. s. 4 
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Lyotard talar också om den postmoderna tiden som den tid då de stora 

metaberättelserna förlorar sin legitimitet.14 Ett metanarrativ, eller metaberät-

telse är enligt Lyotard en berättelse som förklarar mening och sammanhang i 

tillvaron. Dessa berättelser existerar enbart för att skapa mening i en tillvaro 

där det inte alls är uppenbart att det finns någon egentlig mening mellan olika 

händelser. 
 

Enligt Lyotard har i nutiden, i den postmoderna epoken, dessa meningsskapande 

konstruktioner visat sig ohållbara. Det är fruktlöst att tala om en fortgående bild-

ning när kunskapen alltmer består av ett enormt elektroniserat arkiv där de en-

skilda styckena vetande utgör varor på en marknad. Det är överhuvudtaget inte 

längre möjligt – som det var under den moderna epoken – att skapa ett samman-

hang mellan händelser i nutiden. Skeendet faller sönder i en mängd fragment.15 

 

Lyotards tankar frångår de övriga perspektiv som presenterats här, men de är 

ändå av intresse, då de effektivt illustrerar upplevelsen i informationssam-

hället. Det är en tid då mening och samanhang kan vara svåråtkomliga för 

individen både gällande det egna jagets inneboende mening och menings-

skapande i förhålande till världen runt omkring. 

 Sammanfattningsvis behandlar uppsatsens ontologiska ansats en metafy-

sisk uppfattning av omvärlden. Från Kants dualistiska världsbild om tinget 

har vi med hjälp av Fichte och senare Saussure sett hur människans tankepro-

cesser saknar direkt kontakt med omvärlden, då all kunskap vi tillägnar oss 

om den och människorna i den är sinnliga eller språkliga/intellektuella 

tolkningar.  

 Det som förutsätts för studien är att gränsen mellan den utomliggande 

verkligheten och den som upplevs i människans medvetande är ytterst svår att 

bestämma, då den utomliggande verkligheten, som beskrivits ovan, aldrig kan 

beskrivas utanför det mänskliga medvetandets föreställningar, sinnliga 

tolkningar, av den. Utgångspunkten blir då att de ungdomar som använder 

internet och sociala närverk i det dagliga livet, saknar, eller upplever denna 

gräns mycket flytande just i den aspekten. Deras liv i den fysiska världen 

förlängs in i den värld som är internet, internetvärlden, vilken är en del av 

yttervärlden, men en del som upplevs på ett helt annat sätt och som det är 

möjligt att leva i, på en eller samma virtuella plats, men även många samtidigt, 

och i helt andra sammanhang än de där individerna fysiskt befinner sig. 

Upplevelsen av internetvärlden kan däremot, om vi utgår från Fichte, te sig 

lika fysiskt verklig som den materiella världen, då ju båda upplevs som 

sinnliga tolkningar inom oss. 

 Vidare har vi sett hur postmoderna teoretiker som Baudrillard och Lyotard 

beskriver en verklighet i informationssamhället där det i det närmsta råder 

meningsnihilism. Kopior och simuleringar ersätter originalen och kunskapen 

sprids ut i cyberrymden. Då blir det naturliga steget för människan att flytta in 

                                                 
14 Ibid. s. xxiv 
15 Sven-Erik Liedman ”Bildning, frihet och motstånd” Publikation av högskoleverket 

http://www.hsv.se/publikationer/bildningsrapporter.4.501445b132726fd60d80001856.ht

ml besökt 201202-20 

http://www.hsv.se/publikationer/bildningsrapporter.4.501445b132726fd60d80001856.html
http://www.hsv.se/publikationer/bildningsrapporter.4.501445b132726fd60d80001856.html
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i denna rymd och i denna skapa och i mångfald omskapa simuleringar av sig 

själv med hjälp av vilka människan kan navigera både i det sociala livet och i 

den kunskapsmångfald som måste filtreras i jakten på mening. 

 

 

Identiteten 
 

Det här kapitlet diskuterar hur individens identitet kan konstrueras genom 

identifikation och avskiljning och är tänkt som en introduktion till hur lik-

nande processer kan ske som identitetskonstruktion på internet. Här är 

utgångspunkten de teorier om människan i det postmoderna samhället som 

den ontologiska genomgången mynnade ut i. Den konstruktion av identiteter 

som här diskuteras sätts i relation till den själsliga hemlöshet som vi kunde se 

hos Baudrillard och Lyotard.  

 Jaques Lacan menar att identiteten börjar formas i och med att barnet börjar 

kunna tänka sig sin egen kropp utifrån, han kallar detta spegelstadiet. 
 

Det jublande antagandet av sin spegelbild […] tycks oss som i en mönstersituation 

visa den grundform där jaget fälls ut i en ursprunglig form […] det avgörande är att 

denna form placerar jagets instans, redan föredess sociala bestämning, på en fiktiv 

linje […] kroppens helhetsform, genom vilken subjektet i en hägring föregriper den 

fulla utvecklingen av sin kraft, är alltså endast given honom som Gestalt, det vill 

säga som något utvändigt, där denna for förvisso är mer bestämmande än bestämd, 

men där den framförallt framträder för subjektet i en statuarisk relief som får den 

att stelna i en symmetri som inverterar den, i motsättning till häftigheten i rörelser-

na med vilka han upplever sig ge den liv.16   

 

Enligt Lacan är alltså delar av jaget en fiktion som uppstår genom identifikat-

ionen med eller mot andra. Identiteten skapas i och med att subjektet ser sig 

själv som genom andras ögon och blir då något annat än vad det är. Därför är 

identiteten en ständig skapelse som uppstår och konstrueras i syfte att skilja 

sin kropp från andras och blir meningsfull då subjektet skapar sig själv ur sin 

vilja sprungen ur ett begär att vara något, att tillhöra en specifik diskurs. Den 

gestalt som Lacan talar om kan alltså betraktas så som subjektet önskar se sig 

själv och således också vill att andra ska se, men det är en önskan sprungen ur 

igenkännande i andra i kombination med det egna paradoxala begäret att både 

passa in och sticka ut. 

 Att bygga sin identitet är således en växelverkan mellan avgränsning och 

samhörighet, en identifikation med grupper, tankar, kulturer och individer, 

där skillnad spelar en minst lika stor roll som likhet. Jacques Derrida menar att 

viljan att finna sig själv som ett meningsfullt subjekt utformas på samma sätt 

som vi skapar mening i språket: genom att utforma skillnad. 
 

                                                 
16 Jaques Lacan ” Spegelstadiet som utformare av jagets funktion sådan den visar sig 

för oss i den psykoanalytiska erfarenheten Ècrits: Spegelstadiet och andra skrifter 

(Stockholm 1989) s. 28 f. 
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In a language, in the system of language, there are only differences. Therefore a 

taxonomical operation can undertake the systematic, statistical, and classificatory 

inventory of a language. […] Since language, which Saussure says is classification, 

has not fallen from the sky, its differences have been produced, are produced ef-

fects […] now if we refer, once again, to semiological differences, of what does 

Saussure, in particular, remind us? That ´language [which only consists of differ-

ences] is not a function of the speaking subject.´ This implies that the subject (in its 

identity with itself, or eventually in its consciousness of its identity, its self-

consciousness) is inscribed in language, is a ´function` of language […]17   

 

Subjektets bild av sig själv, dess självmedvetenhet, konstitueras alltså enligt 

Derrida i språket, i och med att subjektet blir talande och på så vis talar sig 

själv. I förhållande till Lacan skulle det kunna sägas att språket blir den spegel 

där individen nu inte bara kan se sig själv, utan också tala om sig själv utifrån 

hur individen önskar bli uppfattad av andra. Möjligheten att påverka andras 

uppfattning om individen har öppnats genom språket och individen kan skapa 

sin identitet genom att uppmärksamma på skillnader och likheter.  

 Språket är nu den kod med hjälp av vilken individen har möjlighet att träda 

in i ett sammanhang, en diskurs. Här åsyftas då Foucaults definition av 

diskurs, som ett kontrollerat område med egna regler och mekanismer för 

inneslutning och utstängning och så vidare.18 Individen kan alltså få tillträde 

till en diskurs genom att tala det språk som är giltigt för diskursen och på så 

vis bli delaktig i den gemenskap den utgör. Visserligen har Foucault främst 

akademier i åtanke när han diskuterar diskursbegreppet, men det är i det stora 

hela överförbart på andra bildningar och grupperingar.  

 Här kan också en introduktion av Pierre Bourdieus fältbegrepp vara på sin 

plats.  
 

Ett socialt fält kan definieras som ett system av relationer mellan positioner vilka 

besättes av människor som strider om något för dem gemensamt. Ett socialt fält är 

med andra ord en avskild och relativt självständig värld med egna inträdeskrav, 

egna måttstockar för bedömning av framgång och fiasko, egna former för belöning 

och straff etc.19 

 

Bourdieus teori utgår från att människor besitter olika typer av kapital, vissa 

medfödda, men många vilka man kan skaffa sig på egen hand, med vilka man 

kan köpa tillträde till eftertraktat fält varav språksystemets funktion av 

avgränsande och skillnad enligt Derrida fungerar som det mått som kan 

användas för att avgöra eventuell tillhörighet eller uteslutning. 

 För att sammanfatta och återkoppla till ämnet: Individen har en önskan om 

sig själv som den vill utföra; en förhoppning att andra ska se individen på ett 

visst sätt. Individen lär sig att se sig själv utifrån och börjar skapa en bild av sig 

själv, vilken i och med skapelsen, eller konstruktionen, kan sägas vara en 

fiktion. Bilden av sig själv föds inte ur tomma intet utan uppstår ur identifikat-

                                                 
17 Jacques Derrida “Différance” Paul du Gay, Jessica Evans & Peter Redman (red) 

Identity: a reader (London 2000) s. 89 ff.   
18 Michel Foucault Diskursens ordning (Stockholm 1993) 
19 Donald Broady “Inledning” Pierre Bourdieu Konstens regler (Stockholm 2000) s.9 f. 
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ion med andra, inte bara individer, men också övergripande fält eller diskur-

ser, vilka individen önskar tillhöra. För att få tillträde till dessa måste indivi-

den, med hjälp av urskiljande funktioner som exempelvis språksystemet, 

framställa sig själv och uppvisa de egenskaper som är passande för diskursen 

eller fältet. 

  Det finns inte utrymme att vidare granska identiteten som psykologiskt 

fenomen och den finns mycket som denna genomgång utelämnar, som 

exempelvis faktumet att identiteten knappast är konstant, varken i tid och 

rum, utan är snarare lika multipel de relationer individen kan tänkas ha i 

förhållande till situationer och tillfällen.  

 De aspekter som tagits upp här speglar istället individens förmåga att skapa 

sig själv med hjälp av representationer för att uppnå känslan av att vara just 

meningsfull individ, men är samtidigt underkastad de regler som måste följas 

för att bli deltagande i ett sammanhang. 

 Internet har blivit ett forum där dessa aktiviteter, med hjälp av de verktyg 

som diskuteras ovan, med lätthet kan utföras som en i identitetskonstruktion 

och dekonstruktion och rekonstruktion. Sheryl Turkle skriver om detta: 
 

Nu, i postmodern tid, är multipla identiteter inte längre någon marginell företeelse. 

Många fler människor upplever identiteten som en uppsättning roller som kan 

blandas och passas ihop, och vars krav det måste förhandlas om. […] Internet har 

blivit ett väldigt socialt laboratorium för experiment med de konstruktioner och 

omkonstruktioner av jaget som kännetecknar postmodernt liv.20 

 

De aspekter av identitetens konstruktion som möjliggör denna experimentella 

lek med jaget är av stort intresse för uppsatsens ämne. De är ett uttryck för de 

den ontologiska vilsenhet som syntes hos bland annat Baudrillard ovan, då de 

visar på behovet av att experimentera med jaget i det överflöd av information 

och kommunikation som existerar i dagens samhälle. På så vis kan också 

internet vara ett verktyg för att bilda en starkare och säkrare självsyn och 

identitet, då internet låter oss leka och prova våra idéer om oss själva och 

andra. 

 Efter denna genomgång av uppsatsens utgångspunkter vad gäller ontolo-

gisk ansats och idéer kring identitetskonstruktion följer nu en närmre genom-

gång av forskningsläget som mer specifikt rör uppsatsämnet.  

                                                 
20 Sheryl Turkle Leva online (Stockholm 1995) s.220 
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 Forskningsbakgrund  
 

Det finns en hel del forskning som relaterar till problembeskrivningen, denna 

är dock svår att sålla i, då ämnet internen och sociala medier är integrerat i 

väldigt många olika andra ämnen och aspekter. Här ska jag göra en genom-

gång av relevant forskning som knyter an just till ungdomars användande av 

internet och sociala medier, identitetsbildning, verklighetsuppfattning och 

arbete i skolan. 

 

 

Identitetskonstruktion på internet 

 

  Ungdomars användande av internet handlar, som vi såg i inledningen och 

den teoretiska bakgrunden, till stor del om kommunikation, men också 

utvecklande och etablerande av sociala identiteter, via sociala närverk som 

Facebook och Twitter. Sonia Livingstone behandlar detta i sin bok Children and 

the internet21 där hon menar att internetvärlden lockar ungdomar då de får en 

möjlighet att utvecklas i fred från omvärlden. 
 

This extends life offline to the online domain with, arguably, more freedom to 

experiment away from the adult gaze. Being `in touch´ and `always on´ allows 

children to be physically present in the home or school yet psychologically absent, 

engaged in the dynamic interplay of their social networks rather than family dy-

namics.22  

 

Internet är alltså den arena där ungdomars identitetsarbete tar fart och kan ske, 

i stort sett ostört från vuxenvärldens ögon. Citatet visar också relevansen i den 

teoretiska bakgrunden, då unga internetanvändare är psykiskt frånvarande i 

hemmet eller skolan. 

 Pia Södergård menar i sin avhandling23 att internet i många bemärkelser är 

en egen miljö, vilken likt Baudrillards hyperverklighet simulerar offline-

miljöer med  
 

[…] allt från beundrarklubbar till loppmarknader till projektorienterade arbets-

grupper.[…] Det är ett territorium där vardagslivets lagar, normer och sedvänjor 

inte längre är tillämpbara […] Vardagslivet reduceras till ett fönster bland andra 

fönster24.  

 

                                                 
21 Sonia Livingstone Children and the internet (Cambridge 2009)   
22 Ibid s. 91  
23 Pia Södergård Virtuell gemenskap (Åbo 2007) 
24 Ibid s. 49 
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Liksom Livingstone menar Södergård att den unga internetanvändarens 

sociala liv pågår flytande över gränsen i dessa olika miljöer. 

 Vidare menar Livingstone att den arena de nu kan konstruera sin identitet 

på utvecklats från den identitetskonstruktion som beskrivits ovan. Det handlar 

här om ett självskapande där individerna ”writes themself into being”25. 

Tendensen att skriva sin identitet kan återkopplas till Derrida, där vi såg att 

språket, texten är den avgörande koden med vilken de nödvändiga skillnader-

na för identitetskonstruktion kan markeras. Julia Davies skriver i en artikel att: 
 

[…] interactions between individuals who see each other daily are no longer 

bounded by time or space. Our presentations of self, and our relationships are 

increasingly being enacted through screen-based text-making, and this activity 

allows us to read our presentations of self and each other in multiple ways. Text-

based social networking has become something that people ´do` and for many has 

become embedded in their quotidian lives. It seems that Facebook, in particular, 

has become an integral part of our identity work and of `doing` friendship 26 

 

Davies är inne på detta och menar att på sociala medier som Facebook och 

Twitter bokstavligen skriver användarna sina identiteter i gränssnittet mellan 

den fysiska och den digitala verkligheten. Det multipla läsandet av identiteten 

antyder också den tendens av kopia på kopian som Baudrillard talar om. 

Individen måste alltså bokstavligen skapa sig själv i internetvärlden för att 

överhuvudtaget existera där. Även Södergård menar att det digitala jaget är 

den information om sig själv som individen skapat för att representera sig 

själv27.  Här är det dock viktigt att poängtera att detta inte innebär att den ena 

suddar ut den andra, utan att de samexisterar. 
 

Researchers have also learned not to draw so sharp lines between online and of-

fline, for users move flexibly between those realms. […] This frequent passage 

between online and offline may blur the distinction […] [b]ut it would be a mistake 

to conclude that these distinctions no longer matter, for connected spaces are not 

identical spaces.28  

 

Detta överensstämmer med Södergårds bild av olika fönster till olika miljöer 

eller verkligheter. Det handlar om en suddig gräns mellan de olika miljöerna, 

där kommunikation och arbetet med identiteten kan ske på samma gång, om 

än i olika former.  

 Internet används inte i första hand för att kommunicera med främlingar 

eller enbart släkt och vänner som bor långt borta, utan i huvudsak handlar det 

om den vanliga, vardagliga umgängeskretsen där kommunikationen flyttat in i 

eller förlängts till internets sociala nätverk29.  

                                                 
25 Livingstone s. 92 
26 Julia Davies ”Facework on Facebook as a new literacy practice” Computers & 

Education Volume 59, Issue 1, August 2012 s. 28 
27 Södergård s. 52 
28 Livingstone s. 93 
29 Ibid. s. 93 
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 Livingstone beskriver hur de ungdomar hon intervjuat använder sociala 

nätverk för att kommunicera med sina vänner, även om de just träffats, då 

nätverken är gjorda så att även om ingen annan är inloggad går det att läsa 

tidigare gjorda inlägg, kommentera på dessa, titta på och kommentera bilder 

och så vidare.30 Detta möjliggör ett ständigt pågående samtal och att nätverket 

fungerar som en plats där det är möjligt att ”hang out, pass the time, to know 

you´re not forgotten or ignored”31 vilket också signalerar att det finns en 

bakomliggande press och rädsla för att inte vara med, inte synas. 

 Även den svenska forskaren Elza Dunkels behandlar detta ämne i en artikel 

om svenska ungdomars aktiviteter på internet, även om Dunkels inte vill ta 

ställning i debatten om internets förhållande till verkligheten. 
 

[…] de allra flesta är vänner som han träffar ofta även i riktiga livet. Fredriks glädje 

över att synas är stor, så stor att han ofta sitter vid datorn istället för att gå ut på 

kvällen. […] han kan själv välja hur mycket av sig själv han vill exponera. Fredrik 

känner sig otrygg i sin växande kropp, men på Lunarstorm syns bara ett foto som 

han är mycket nöjd med.32  

 

Här är Dunkels och Livingstone inne på samma sak, då Dunkels intervjuobjekt 

också uttrycker att internet blivit den miljö där han lika gärna kan umgås med 

sina vänner som att gå ut och fysiskt möta dem. Vi ser även ett uttryck för en 

rädsla att inte synas, men också en känsla av kontroll, som inte existerar i det 

riktiga livet, över hur mycket, för vilka och på vilket sätt man väljer att synas. 

 En annan intressant detalj i citatet från Dunkels, med anknytning till 

ovanstående diskussion angående att skriva sin identitet på internet är denna: 

Att skriva in sig själv i det virtuella rummet handlar om att med språkets 

representativa, symboliska kod presentera sig själv i det ljus man själv önskar 

sig bli sedd. Till denna representation kommer också den visuella aspekten in, 

framförallt med bilden som symbol. Den symboliska karaktären i fotot 

framträder då även det väljs ut i syfte att representera användaren så som han 

önskar bli sedd. Det foto som Fredrik visar av sig själv bör alltså betraktas som 

en symbolisk representation av Fredrik och inte likställas med Fredrik som 

person.   

 Med stöd i Baudrillards teori om hyperverkligheten, vilken diskuterats 

ovan, påpekar Patrik Hernwall att vi börjar röra oss med kopior av oss själva, 

men också av samhället omkring oss i ”virtualiseringen av vardagen”33.   
  

Med teorin om hyperverkligheten pekar Baudrillard på att den bakomliggande 

världen (”originalet”) inte längre är av intresse. Och, menar Baudrillard, allt som 

oftast inte bara nöjer vi oss med dessa simuleringar; det är överhuvudtaget sällan 

                                                 
30 Ibid. s. 95 
31 Ibid. s. 94 
32 Elza Dunkels ”Nätkulturer – vad gör barn och unga på internet?” Tidskrift för 

lärarutbildning och forskning nr. 1-2 2005 (Umeå 2005) s. 42 
33 Patrik Hernwall “Virtual Society: skillnad, tillgång, frånvaro, – om villkoren för 

inträdet I cybersamhället” Tidskrift för lärarutbildning och forskning 

nr 1–2 2005 (Umeå 2005) s. 144 
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som vi ifrågasätter simuleringarna då de uppfattas som så autentiska att vi inte 

kräver (eller behöver) något annat.34     
 

Detta är som vi ser en radikalisering av till exempel Livingstone, som ju anser 

att skillnaden mellan verkligheten och hyperverkligheten fortfarande har 

betydelse. Men det är ändå en väldigt relevant tanke i förhållande till ämnet. 

Skulle vi knyta an till Kant innebär detta att internetanvändaren inte gör 

skillnad mellan fenomenvärld och yttervärld och med detta blir Kants dualist-

iska världsbild rubbad, då simuleringar av yttervärlden och av oss själva 

börjar träda i kraft som jämställt giltiga med yttervärlden i sig. Hernwall 

menar att internet har skapat ett tredje område för mänskligt liv. 

 
Förhållandet mellan insida och utsida, mellan det privata och det offentliga, mellan 

kroppen och maskinen, det naturliga och det artificiella möts och utmanas i cyber-

rummet.35 

 

På sätt och vis utgör alltså internet en värld av virtuella kopior som ändå 

uppfattas av våra sinnen som en giltig yttervärld där våra kroppar ges möjlig-

heten att leva, utvecklas, kommunicera och agera.  

 En stor skillnad mellan nätets infödda och nätets invandrare är enligt 

Dunkels att internets självklara existens för de infödda medför att de aldrig 

ingår i ett metakritiskt tänkande över vad internet innebär. 
 

The digital native skips the phase where we devote ourselves to meta thinking 

about this new technology, asking ourselves what it might be used for, what is 

good and what is bad, etc.36    
 

Kopplas detta till Baudrillards och Hernwalls resonemang blir de mycket 

aktuella, då detta tjänar som förklaring till kopians giltighet framför originalet, 

då de infödda aldrig beger sig in i ett metareflekterande över hur verkligheten, 

deras egna identiteter, relationer med andra samt stora delar av samhället i det 

hela, betecknas med symboler i internet. Det öppnar också för en förståelse för 

hur identiteter kan konstrueras på internet, då de komponenter jag tidigare 

nämnde, den egna kroppen, förhållandet till andra, samt samhället i stort, 

samtliga är närvarande. Hernwall fortsätter att diskutera internets roll som 

arena för liv och kommer då också in på detta: 

 
Dessa möten mellan insida och utsida, mellan cyberrummet och cybersamhället, 

mellan kroppen och maskinen, påverkar uppfattningen av oss själva, våra egen-

skaper och möjligheter […] innebörden i de fenomen vi omger oss med, är något vi 

skapar genom mötet med dem. (Vad är det vi ser i spegeln?)37 

 

                                                 
34 Ibid. s. 144 
35 Ibid. s. 146 
36 Dunkels ”The Digital Native as a Student” s. 47 
37 Hernwall “Virtual Society: skillnad, tillgång, frånvaro, – om villkoren för inträdet I 

cybersamhället” s. 147 
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Här är Hernwall inne på hur vi ser oss själva och våra möjligheter och hur vi 

med hjälp av denna spegel, som påminner om Lacans teori, konstruerar 

meningar och identiteter om oss själva och de fenomen som finns omkring oss. 

 Turkle diskuterar den identitetskonstruktion som pågår på internet. Turkle 

koncentrerar sig mycket på den lek med identiteter och attribut, som ju 

egentligen identitetskonstruktion består i. En av de intervjuade personerna 

uttrycker sig så här: 
 

Man kan vara vem man vill. Man kan omdefiniera sig själv totalt om man vill. Man 

kan vara av motsatt kön. Man kan vara mer pratsam. Man kan vara mindre prat-

sam. Vad som helst. Man kan vara vem som helst faktiskt, vem som helst som man 

har kapaciteten att vara. Man behöver inte bry sig lika mycket om alla fack folk 

placerar en i. Det är lättare att förändra sättet på vilket människor uppfattar en, för 

allt de vet är det man berättar för dem.38 

 

Med hjälp av de simuleringar som nämns ovan kan så experiment med jaget 

och kroppen utföras i hyperverkligheten, vilka endast är möjliga i den fysiska 

verkligheten med stora ansträngningar och konsekvenser. Ifall de risker med 

det postmoderna samhället och datoriseringen i informationssamhället som 

Baudrillard och Lyotard varnar för ska ges validitet, kan denna lek som Turkle 

beskriver ses som en möjlighet för unga individer att undersöka sina kroppar 

och själar och lära sig något om dem.  

 Exemplet från Turkle visar också att det för hennes intervjuperson existerar 

en tydlig gräns mellan verkligheten i internet och den fysiska verkligheten, då 

det som sker och hur han presenterar sig själv i internet uppenbarligen är en 

lek och det råder en hög medvetenhet om presentationen av jaget som simule-

ring. Hernwall och Lundmark menar att det postmoderna samhällets mång-

fald uppmanar barn och ungdomar att ständigt tolka sig själva i ett samhälle 

med ständigt ökande mängd influenser och möjligheter och således också 

ökande mängd aspekter vid identitetskonstruktion.39 I det perspektivet blir 

också leken hos Turkle viktig som navigering genom den mångfald av möjlig-

heter som existerar.  

 Hernwall bekräftar detta perspektiv på leken på internet som del i identi-

tetssökandet. 
 

Även om individen som deltar i Internets ”virtuella gemenskap” kan skapa helt 

nya identiteter för de aktörer som deltar där, är detta prövande av den egna identi-

teten ett mer eller mindre naturligt inslag i barnets utveckling. […] Leken är m.a.o. 

en arena som gör det möjligt att på ett aktivt sätt laborera med exempelvis roller 

identiteter och dess villkor i barnets allmänna strävan efter ökad kompetens, som 

begreppet utvecklingsuppgift indikerar.40    
 

                                                 
38 Turkle s. 226 
39 Patrik Hernwall & Sofia Lundmark ”The body as a marketplace – the construction of 

body among young people” Working paper to be presented at Nyis 9, Södertörn 

college, January 2005 (2005) s. 5 
40 Patrik Hernwall Barns digitala rum (Stockholm 2001) 
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Även om förhållandet mellan verklighetsmiljöerna fysisk miljö och digital 

miljö som ungdomar växer upp i är komplext och förvirrande ur en ontologisk 

synvinkel, verkar det, som exemplen från Turkle och Hernwall visar, att 

strategier för att utforska jaget och dess plats i dessa miljöer utvecklats för att 

finna ordning i den kaosartade mångfalden. 

 Vi kan nu enligt forskningen utgå från att, kanske framförallt nätets 

infödda, då de ofta inte ingår i ett metakritiskt förhållande till internat, lever 

sitt sociala och identitetskonstruerande liv flytande över gränserna mellan den 

virtuella verkligheten i internet och den fysiska verkligheten. Vi har sett hur 

leken med simuleringarna av jaget, men också det som är menat att vara en 

kopia av det verkliga jaget, bidrar till att forma och finna den egna identiteten i 

ett förvirrande postmodernt samhälle, då det fysiska livet har förlängts in i det 

digitala som en naturlig del av tillvaron. Det är lika mycket i denna, som i den 

fysiska verkligheten som nätets infödda interagerar och utvecklar relationer 

med varandra och samhället, representerar sig själva och utformar sina 

identiteter. 

 Frågan jag nu vill ta upp är hur detta utspelar sig i förhållande till skolans 

värld och undervisningen. När en så stor del av ungdomars liv och utveckling 

sker i internets värld kan man anta att förhållandet till en undervisning, som i 

stor utsträckning utspelar sig i den fysiska världen, blir problematiskt. 

 

 

Ett skolperspektiv 

 

Vi ska här se på hur forskare resonerar kring internet och sociala mediers 

påverkan på ungdomar i ett skol- och undervisnings-perspektiv. Här är 

utgångspunkten de ontologiska perspektiv på verkligheten och identiteten 

som diskuterats ovan. Utgångspunkten blir då alltså hur det fokus som 

eleverna har riktat mot det sociala och konstruerande livet i internet kan te sig 

och kanske fångas upp i en klassrumssituation.  

 Angela Thomas skiver: 
 

[…] the level of skills children achieve and produce in the pursuit of active and 

committed citizenship in virtual communities may exceed expectations of teachers 

in schools. The opportunities for freedom of expression, for the exercise of power, 

and for the opportunities to create meaningful relationships with others offer chil-

dren a place where they can be themselves, and the motivation to belong is the 

drive for learning. […] I would challenge educators to bridge this gapping differ-

ence to account for children of this technological age. The challenge for parents, 

teachers, policy maker, librarians, software developers and forth is that they all 

need to respond to the characteristics  displayed by children […] and to do so 

quickly in order to ensure that children get the best support in developing these 

new literacies. It will be critical to offer professional development to teachers in the 

area of the cultures of cyberspace and the characteristics of cyberliteracies to enable 
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children´s growth and success in this sensorially complex, technological age, where 

computer-mediated communication is becoming increasingly common.41 

 

Thomas menar alltså att det är upp till skola och skolmyndigheter att träda in i 

den värld som eleverna befinner sig och ta till sig av de möjligheter till utveckl-

ing som finns i denna. Som konstaterats är internet en del av den verklighet 

ungdomar lever i och det skulle således vara orealistiskt med en skola som 

stänger sig själv ute från denna verklighet. Skolan skulle då enligt Thomas 

sträva efter att flyta lika obekymrat mellan den fysiska verklighetens fönster 

som internetverklighetens fönster som eleverna gör. Då denna typ av hybrid-

verklighet kommer vara den som eleverna fortsätter leva i är det viktigt för 

skolan vara delaktig i denna och hjälpa elever att utvecklas inom denna, ifall 

skolan överhuvudtaget ska kunna återerövra sin roll som bildande instans. 

 Hernwall fokuserar skolans roll i den teknologiska utvecklingen med 

betoning på internets kommunikativa egenskaper, där han menar att skolan 

måste ha en annan syn på den kunskapsproduktion som datorn och internet 

används till. 
 

En pojke i årskurs nio på en skola som ingick i ett IT-projekt utbrast uppgivet i 

slutet av projekttiden ”använd inte datorn som en bok för i helvete!” […] Vad 

denna pojke ger uttryck för är att skolans sätt att använda tekniken inte ligger i linje 

med de ambitioner och visioner som allt som oftast ackompanjerar den moderna 

informationstekniken. Vi kan därmed förstå det som att hans kritiska kommentar är 

riktad mot hur skolan klarar av mötet mellan en gammal (boken) och en ny (Inter-

net) informationsstruktur och kunskapssyn, vilket jag skulle vilja karaktärisera som 

en kärnproblematik för skolan. Även om argumentet att skolan måste förändras 

och följa med i utvecklingen i sig inte är nytt, finns det kvaliteter i den nya inform-

ationsteknik vi omger oss med som kan erbjuda kvalitativt nya eller annorlunda 

möjligheter och erfarenheter. Detta gäller särskilt i relation till teknikens kommuni-

kativa kapacitet.42   

 

 Dunkels understryker att skolan bör ha som uppgift att ta till vara på och 

sätta sig in i ungdomars användning av internet som resurs för lärande och 

kunskapsbildning. Liksom Thomas menar Dunkels att det som pågår på 

internet kommer fortsätta pågå och utvecklas i framtiden. 
 

One way of creating a strategy for the future might be to look closer at what goes 

on among young people. In some cases, like drugs as an example, you may do this 

to prevent phenomena from becoming established, in other cases, like learning, to 

take advantage of what goes on anyway. Developments in the educational system 

are carried out by people who are one or two generations older than the students. 

In respect of changes in society and the speed of technological changes it is vital 

                                                 
41 Angela Thomas  Youth online: Identity and literacy in the digital age (New York 2007) s. 

112 
42 Hernwall Barns digitala rum s. 72 f. 
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that we find a way of listening to young people’s views of knowledge and learn-

ing.43 

 

Dunkels perspektiv ligger just på kunskapsproduktion och till stor del på den 

kunskapsproduktion som ligger utanför skolan och som ofta uppnås med hjälp 

av datorer och internet. Det är av den anledningen som hon belyser vad hon 

kallar för informellt lärande vilket i artikeln illustreras med en ungdom som helt 

saknar formell datautbildning, men som ändå lärt sig hantera det avancerade 

bildredigeringsprogrammet Photoshop på egen hand, med hjälp av manualer 

hon laddat ner från Internet.44 Dunkels diskuterar också att internets logiska 

uppbyggnad skulle vara stimulerande till fortsatt inlärning och fördjupning 

vid uppslag av fakta i motsats till en uppslagsbok: 
 

[…]if I look up the word monkey in my encyclopedia, the preceding word is money, 

which is logical once you have internalised the alphabet into your learning strate-

gies. If you on the other hand have not, there is absolutely no connection between 

the words. Should you find a good webpage about monkeys however, the next 

word might be apes or information about what monkeys feed on. Here the connec-

tion is obvious even if you have not cracked the alphabet code.45 

 

Alfabetets karaktär av konventionellt konstruerad kod ter sig tämligen ologisk 

och onaturlig för den oinvigde, medan sammanlänkningen mellan ord eller 

fakta på internet Dunkels beskriver faller sig naturlig och stimulerar till vidare 

nyfikenhet. Dunkels kallar denna form av inlärning för naturlig inlärning och 

liknar den som barnet som litet av nyfikenhet lär sig genom att utforska 

omvärlden. 

 En tredje form av inlärning som Dunkels tar upp är vad hon kallar kollektiv 

inlärning. För att illustrera detta använder hon exemplet Wikipedia, en online 

baserad encyklopedi till vilken alla kan bidra. Dunkels menar att det faktum 

att alla kan bidra till Wikipedias faktabas skapar en kollektiv kunskapsbas som 

fungerar just av den anledningen att alla kan bidra, vilket gör att kontrollen på 

innehållet förblir väl modererat samt att användarna är naturligt skeptiska till 

innehållet. 
 

Since anyone can contribute, users know that they have to be suspicious. Source 

analysis in an educational situation can be a pointless experience, where everyone 

involved knows that this has to be done. The exercise is carried out to learn about 

something that might be useful in the future. The Wikipedia example illustrates the 

power of source analysis when it occurs in a real setting.46 

 

Trots internets simulerade karaktär kan det i denna bemärkelse uppstå 

epistemologiska situationer med en hög grad av veklighet, av att vara på 

riktigt, då det är för kollektivets bästa att innehållet är granskat och korrekt, då 

                                                 
43 Dunkels ”The Digital Native as a Student” Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr. 

1 2006 (Umeå 2006) s. 48 
44 Ibid. s. 49 f. 
45 Ibid. s. 49 
46 Ibid. s. 51 
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produkten kan komma till användning och vara till nytta för kollektivet. 

Dessutom blir Wikipedia som helhet meningslös ifall delarna tenderar att inte 

vara granskade då hela fenomenet bygger på trovärdighet och samarbete 

mellan användarna. På så vis kan internet utveckla ett kritiskt tänkande hos 

användarna, vilket saknar motstycke i skolans värld, då övningarna där istället 

blir de som har karaktär av simulation. Vidare utvecklas en hög grad av 

kollektivitetstänkande och samarbete, vilket i hög grad eftersträvas i skolan i 

Vygotskijs och den sociokulturella andan.  
 

[…] förskolor, skolor, gymnasier och högskolor har en bra infrastruktur för att 

utveckla ett socio-kulturellt-historiskt perspektiv. […] Vi har ju också läroplaner 

som uppmuntrar oss att tänka och arbeta i Vygotskijs anda. […] Vygotskij passar 

kort och gott bra i den svenska skolinfrastrukturen och det finns redan en massa 

spännande på gång i våra svenska förskolor och skolor. […] Jag tänker i första hand 

på alla pedagoger och lärare som dagligdags försöker utveckla pedagogiken med 

hjälp av samarbete, hjälpmedel och utvecklingszoner – även om de inte nödvän-

digtvis kallar det de gör för Vygotskij.47 

 

Ett av de verktyg som Strandberg här talar om skulle Enligt Thomas och 

Dunkels vara datorn och kanske framförallt internet, som en artefakt med 

hjälp av vilken eleverna själva lär sig utvecklas och inskaffa kunskaper och 

bildning. Ur det perspektivet blir skolans uppgift att hjälpa elever med vad 

som Dunkels kallar informellt lärande; att hjälpa eleven tillägna de verktyg som 

krävs för att eleven på egen hand ska kunna finna den kunskap som är 

relevant för det eleven arbetar med. 

 Detta är vad Lars Løvlie är inne på i sin artikel ”Teknokulturell bildning”, 

där han diskuterar ungdomars utveckling och bildning i internet. Løvlie 

refererar till människan idag som en cyborg, där datorn är en förlängning av 

människan vilken förändrat henne. Løvlie menar också, likt ovan nämnda 

forskare, att utveckling, identitetskonstruktion och bildning inte är något som 

sker i ett autonomt subjekt, utan pågår i gränssnittet, i mötet och samarbetet 

mellan subjektet, datorn, världen och andra.48 Angående skolans och lärarens 

roll i förhållande till detta skriver han så här: 

 
Internet utmanar å sin sida en överreglerad skola, eftersom både kännedom och 

kunskap är mer distribuerad än tidigare. Det innebär också att kunskap uppifrån 

och nerifrån konkurrerar ännu starkare med auktoriteten uppifrån. Detta tvingar 

skolan att med tiden överge metaforen över–under till förmån för metaforen sida 

vid sida. Internet bidrar dessutom till att läraren mister sin självklara auktoritet som 

kunskapskälla, eftersom internet alltid kan mer än både lärare och elever tillsam-

mans. […] Läroplanens traditionellt hierarkiska arkitektur hör inte till teknokul-

turen. Teknokulturen är hypertextens kultur. Hypertexten är ett platt system av 

noder eller skärningspunkter, länkar och nätverk, där webben är det bästa exemp-

let. Hypertexten växer inte som kunskapens träd på höjden, och absolut inte till 

himlen. Den […] sprider sig genom avknoppning över stora ytor och suger inte 

                                                 
47 Leif Strandberg Vygotskij i praktiken (Stockholm 2006) s. 196 
48 Lars Løvlie ”Teknokulturell bildning” Bildningens förvandlingar s. 153 ff. 



  

 

19 

 

 

näring från en rot. Den saknar centrum och bildar ingen hierarki och har ingen 

autentisk berättelse, utan är i samtal med mottagarna.49 

 

Løvlie menar att skolan måste omformas med hänsyn till informationsteknolo-

gin. Vidare refererar Løvlie, liksom Dunkels, till Wikipedias tendens av 

användaregenererat projekt som skulle kunna ligga som mall för den hypote-

tiska omforminingen skolan. En modell för denna är projekt- och problemori-

enterat lärande, där eleverna själva samarbetar mot varandra och internet för 

att tillägna sig den kunskap som krävs.50 

 I Citatet ovan ser vi också referensen till uppsatsens teoretiska bakgrund, 

framförallt Lyotard, i det att det inte längre finns några stora, autentiska 

berättelser, utan den nya modellen är hypertexten, som liknar vad Roland 

Barthes talade om i ”The death of the author”51: en sammansättning av en 

mängd texter, producerade i en mängd olika tider och kontexter, till vilka 

författarna förblir mer eller mindre anonyma eller oviktiga. 

 I en undersökning om hur lärarstudenter förbereds för att använda IT i 

undervisningen skriver Ann-Britt Enochsson: 
 

I examensordningen finns krav på att studenterna ska veta hur man använder IT i 

pedagogiskt syfte, men generellt verkar lärosätena ha tolkat denna text som att de 

snara ses som rekommendationer. Inget av de medverkande lärosätena svarar i 

enkäten att det finns nationella krav och bara fyra lärosäten av de 16 bedö-

mer/examinerar studenternas pedagogiska IT-kompetens. Trots att svenska lärosä-

ten visar en medvetenhet om att det är viktigt, är studenter och lärarutbildare över-

ens om att det inte fungerar särskilt bra i praktiken.52 

 

Ett av de större hindren är enligt Enochsson att det krävs skäliga bevis i 

forskningen för att IT i undervisningen är effektivt och ekonomiskt försvarbart 

innan det kan få ett allmänt genomslag i såväl kommunal skola som i lärarut-

bildningen.53 Detta är, enligt genomgången ovan, något som kommer springa 

ifrån skolan ifall de inte fångar upp det, då de elever som finns i skolan redan 

är djupt involverade i informationstekniken och cybervärlden. 

 Som vi ser fokuserar de forskare som presenterats på internets tendens av 

nätverkande och samarbete i gränssnittet mellan människor och internet, vilket 

pekar bort från en instrumentell syn på internet i skolan, för att istället foku-

sera på en mer socialt stärkande aspekt. I den studie som presenteras i den 

kommande delen av uppsatsen ska vi titta närmre på hur ungdomar på 

gymnasiet idag använder internet och hur de själva, i förhållande till den 

teoretiska bakgrunden, erfar att internet inverkar på deras liv, verklighetssyn, 

identiteter samt upplevelser av skola och utbildning.   
  

                                                 
49 Ibid. s. 178 f. 
50 Ibid. s. 179 
51 Roland Barthes “The death of the author” Image, music, text (London 1977) s. 142 ff. 
52 Ann-Britt Enochson ”IT i lärarutbildningen: Hur förbereds blivande lärare att 

använda IT i undervisningen?” KAPET Årgång 6 nr 1, 2010 (Karlstad 2010) s. 31 
53 Ibid. s. 33 
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 Syfte och Metod 
 

Syfte 
 

Studien syftar till att mot den ontologiska bakgrunden undersöka gymnasiee-

levers egna uppfattningar av verkligheten och konstruktionen av identiteten i 

förhållande till internet och sociala medier, för att sätta detta i relation till deras 

uppfattningar av skolan, undervisningen och internets roll i dessa.    

 

 

Metod 

 

I den empiriska datainsamlingen har kvalitativ intervjumetod använts. Detta 

faller sig naturligt då uppsatsens syfte är att få en djupare insikt i personernas 

individuella upplevelse av ämnet. Kvale och Brinkmann menar att: 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningsper-

sonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda 

värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.54 

 

Själva intervjumetoden som använts är semistrukturerad kvalitativ intervju 

där en intervjuguide utarbetats i vilken ett antal teman utformats. De teman 

som utformats har sin grund i arbetets teoretiska bakgrund och behandlar 

ämnet så som det framträder i syftet.  

 Fördelen för denna studie med intervjuformen är, som Sveningsson, 

Lövheim och Bregquist skriver att den ger ”friheten att följa upp sidospår”55 

och att det lämnas utrymme ”för det oförutsedda och unika för varje person”56. 

Med tanke på ämnets natur är detta lämpligt, samtalet stannar inom de ramar 

som är relevanta, men då det inte varit av direkt intresse att få specifika svar 

på specifika frågor har de tematiska paraplyämnena känts mer givande.  

 Formen, eller ansatsen, till den semistrukturerade kvalitativa intervjun har 

varit fenomenologisk, då det är deltagarnas egna upplevelser av de fenomen 

som studeras. Fenomenologin försöker förstå sociala fenomen utifrån delta-

garnas egna berättelser och koncentrerar sig på den mening som kan urskiljas i 

deras beskrivningar av världen, deras upplevelseberättelser.57 Det är dessa 

upplevelseberättelser som sedan tolkas i förhållande till teori- och forsknings-

bakgrunden.  

                                                 
54 Steinar Kvale & Svend Brinkmann Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s. 

17 
55 Malin Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist Att fånga nätet: Kvalitativa 

metoder för Internetforskning (Lund 2003) s. 84  
56 Ibid s. 84 
57 Kvale & Brinkmann s. 42 
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 Studiens ontologiska ansats är i sig ett argument för den fenomenologiska 

aspekten i intervjuerna, då frågeställningar kring verklighetsbild är intimt 

sammankopplade med individens personliga upplevelse av individens egen 

livsvärld. Detta är i sin tur ytterligare ett argument för den halvstrukturerade 

intervjumetoden. 
 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärl-

den ur undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden 

hos de beskrivna fenomenen.58 

 

En tematisk analys av materialet är relevant med hänsyn till ämnets tematiska 

struktur. Det är inget ämne som har färdiga svar till färdiga frågor, utan 

deltagarnas egna berättelser kring temat blir den fruktbaraste delen av materi-

alet, då deras upplevelse av dessa måste tillåtas komma fram utan att begrän-

sas till allt för fasta ramar i form av färdiga frågor.  

 Med hänsyn till detta är det viktigt att intervjun till stor del liknar ett 

vardagligt samtal, så att den undersökningspersonen kan slappna av och så 

självständigt och opåverkat som möjligt berätta om sina upplevelser. Intervju-

guiden har därför utformats ämnesövergripande och innehåller förslag på 

frågor som kan ställas ifall samtalet stannar upp. Intervjuguiden lärdes 

innantill inför intervjuerna, för att skapa en så naturlig samtalsmiljö som 

möjligt.   

 

 

Urval och procedur 
 

Studien baseras på ett icke-sannolikhetsurval där urvalet är subjektivt. Det vill 

säga att de intervjuade handplockats efter vissa kriterier som är av intresse för 

studien, vilket är en fördel vid denna typ av undersökning.59 

 Studien riktas mot ungdomar som går på gymnasiet och närmre bestämt 

elever på samhällsvetenskapliga programmet. Intressanta studieobjekt är 

elever som uppfyller dessa kriterier: 1, de ska ha daglig tillgång till internet i 

hemmet. 2, de ska äga en smartphone (till exempel android eller iPhone) med 

möjlighet att ansluta till internet, vilket de också använder den till minst några 

gånger i veckan, helst dagligen. 3, de ska ha konton på Facebook, Twitter eller 

annat socialt nätverk som de loggar in på dagligen. 

 För att göra detta urval delades en pilotenkät ut i klasser från samhällsve-

tenskapliga programmet på gymnasiet, för att undersöka dessa aspekter av 

objekten. Med hjälp av svaren på dessa valdes sedan 7 elever ut, vilka tillfrå-

gades ifall de vill ställa upp på intervjun. Målet var alltså att genomföra 7 

intervjuer med elever på samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.  

  

                                                 
58 Ibid. s. 43 
59 Martyn Denscombe Forskningshandboken (Lund 2009) s. 36 ff. 
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Denscombe skriver: 
 

Intervjubaserade undersökningar genomförs i allmänhet med färre personer än vad 

som är fallet med frågeformulärsbaserade surveyundersökningar, och detta innebär 

att valet av människor vid intervjuer snarare kommer att basera sig på icke-

sannolikhetsurval. De människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet 

väljas därför att de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en 

särskild position.60 

 

Storleken och kriterierna för urvalet är relevant, då det är av vikt att intervju-

personerna uppfyller dessa för att kunna bidra till studiens kunskapsprodukt-

ion. Ifall de som intervjuas ska kunna bidra till en studie om ungdomars 

internetanvändande är det av vikt att de tillhör den grupp som använder 

internet på det vis som studien behandlar.   

 Proceduren gick till så att inledningsvis kontaktades programchefen för 

samhällsvetenskapliga programmet på den aktuella gymnasieskolan, vilken 

vidarebefordrade frågan till ett lärarmöte för klassföreståndare på samhällsve-

tenskapliga programmet. På detta möte var det två lärare som visade intresse 

att låta sina klasser deltaga i studien. Dessa lärare kontaktades och tid för 

genomförande av pilotstudien avtalades. Efter genomförandet av pilotstudien 

tillfrågades samt informerades fyra respektive tre elever ur klasserna vilka var 

villiga att ställa upp. Pilotstudien visar att samtliga deltagare, med ett undan-

tag, uppfyllder de krav jag ställt de som ska delta i intervjuerna. Detta var 

förvisso förväntat och styrker relevansen i studien. På detta genomfördes sju 

intervjuer, vilka var mellan 40-50 minuter långa, enligt den metod som 

diskuterats ovan. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Bearbet-

ningen av det empiriska materialet diskuteras nedan. 

 Nedan följer en enkel presentation av intervjupersonerna: 

 

- Intervjuperson 1: Pojke 17 år. Går andra året på samhällsvetenskapliga 

programmet med medieinriktning. Är intresserad av musik. Till karak-

tären framstår han som lugn, försiktig och eftertänksam. Använder in-

ternet främst till sociala medier samt musik, film och nyheter. 

- Intervjuperson 2: Pojke 18 år. Går andra året på samhällsvetenskapliga 

programmet med medieinriktning.. Framstår som glad, pratsam och 

spontan. Känner sig osäker inför framtiden. Använder internet till soci-

ala medier samt nyheter, främst om idrott. 

- Intervjuperson 3: Flicka 16 år. Går första året på samhällsprogrammet. 

Är vid intervjutillfället förkyld, vilket medför en viss tröghet i samtalet. 

Använder internet till sociala medier, musik och film.   

- Intervjuperson 4: Pojke 16 år. Går första året på samhällsvetenskapliga 

programmet, har nyligen bytt till detta från ett annat program. Fram-

står som något av en alternativ fritänkare. Är mycket aktiv på internet. 

Använder internet till sociala medier, forumdiskussioner, film, musik, 

nyheter och information. 

                                                 
60 Ibid. s. 251 
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- Intervjuperson 5: Flicka 17 år. Går andra året på samhällsvetenskapliga 

programmet, inriktning media. Intresserad av mode, resor och livsstil. 

Framstår som glad och spontan. Använder internet till sociala medier 

musik samt att läsa bloggar. 

- Intervjuperson 6: Flicka 17 år. Går andra året på samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktning media. Idrottsintresserad. Eftertänksam 

men pratglad. Använder internet till främst sociala medier. 

- Intervjuperson 7: Flicka 16 år. Går första året på samhällsvetenskapliga 

programmet. Intresserad av mode och livsstil. Framstår som allvarlig 

och eftertänksam, relativt tystlåten. Använder internet till sociala me-

dier och att läsa bloggar.   

 

Det är under dessa beteckningar (Intervjuperson 1, 2, och så vidare) de 

intervjuade eleverna betecknas i resultatkapitlet. 

 

 

Forskningsetik 

 

Enligt vetenskapsrådets informationskrav är forskaren skyldig att informera 

deltagare i studien om dess syfte samt deltagarens roll och uppgift i studien.61 

För att undvika risk att påverka deltagarnas svar vid intervjuer har informat-

ionen begränsats till studiens övergripande syfte, samt deltagarnas rättighet att 

tacka nej, eller när som helst avbryta deltagandet. Deltagarna har också 

informeras om att allt material i form av ljudupptagningar kommer att raderas 

efter studiens avslutande. Vikten av ny forskning och kunskapsproduktion har 

understrukits i syfte att stimulera till deltagande. Därefter har de tillfrågade 

enskilt fått avväga huruvida de vill delta eller inte.  

 Enligt samtyckeskravet62 har deltagarna informeras om att deras deltagande 

är helt frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. 

Vissa av deltagarna är omyndiga, men då studien inte är av känslig karaktär 

har bedömningen gjorts att deltagarnas målsmän inte behöver tillfrågas inför 

studien. 

 Alla deltagandes identitetsuppgifter som införskaffats vid studien har enligt 

konfidentialitetskravet63 förvarats och behandlats på ett sådant sätt att de inte 

kunnat komma ut eller spridas till andra än den deltagande och mig. Dessu-

tom har namnen ändrats i rapporten för att svårliggöra identifikation av 

deltagarna. 

 Enligt nyttjandekravet64 kommer denna rapport eller dess innehåll inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk. Inte heller kommer detaljer om 

deltagares personuppgifter användas för att fatta beslut om dennes person. 

                                                 
61 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) s. 7 
62 Ibid s. 9 ff. 
63 Ibid s. 12 f. 
64 Ibid s. 14 
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Bearbetning av empiriskt material och Metodkritik 
 

Ljudinspelningarna har transkriberats till text löpande efter det att intervjuer-

na har genomförts och den fortsatta behandlingen av materialet har gällt 

bearbetningen av dessa transkriptioner. 

 En svaghet med den ostrukturerade intervjun är att materialet kan vara 

svårt att sammanställa då mycket av det som framkommer inte är mätbart. Av 

den anledningen har det empiriska materialet efter insamlingen genomgått en 

hermeneutisk tolkningsprocess där det satts i relation till den ontologiska 

bakgrunden. Detta lämpar sig väl då den bakgrundens innehåll i stor utsträck-

ning handlar om människans kommunikation och uppfattning av omvärlden 

som textuella.  
  

Av hermeneutiken kan kvalitativa forskare lära sig att analysera sina intervjuer som 

texter och till exempel se bortom intervjusituationens här och nu och ägna upp-

märksamhet åt den kontextuella tolkningshorisont som förmedlas genom historien 

och traditionen.65 

 

Hermeneutik handlar om att skapa kunskap i områden som inte är mätbara, 

kunskap som inte är instrumentell utan som skulle kunna kallas för mjuk och 

den främsta metoden för att uppnå detta är med hjälp av tolkning66. Vid 

hermeneutisk tolkning använder tolkaren sig av sin förförståelse i samband 

med vad tolkaren får veta om det studerade för att förklara eller förstå feno-

men i världen.67 Tolkningsprocessen är dynamisk och liknas ofta vid en cirkel- 

eller spiral-liknande rörelse mellan del och helhet. Med utgångspunkt i 

förförståelsen vilken är den ursprungliga kunskapshelheten, inhämtas nya 

kunskapsdelar ur det empiriska materialet i en pendlande rörelse vilken 

gradvis får kunskapshelheten att ändra form. Om tolkningen sker öppet och 

fördomsfritt sker en kunskapstillväxt, vilken leder till en ökad förståelse för 

det fenomen som studeras.68  

 Vid tolkningen har det insamlade materialet ställts mot den teoretiska- och 

forsknings-bakgrund som tidigare presenterats. På så vis har vissa aspekter 

bekräftats eller belysts medan andra har visat sig vara mer felaktiga. På så vis 

har tolkningen pendlat mellan del och helhet och förändrat den kunskapshori-

sont jag presenterat i bakgrunden. 

 Vid kvalitativ intervjumetod är samtalen kontextbundna, det innebär att 

svaren i stor utsträckning kan komma att påverkas av situationen kring 

intervjun, så som dagsform, förhållande mellan intervjuare och intervjuad, 

                                                 
65 Kvale & Brinkmann s. 67 
66 Per-Johan Ödman ”Hermeneutik och forskningspraktik” Bengt Gustavsson (red.) 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (Lund 2004) s. 71 
67 Ibid s. 75 
68 Ibid s. 77 ff. 



  

 

25 

 

 

hämningar och så vidare. Detta innebär att det kan vara svårt att uppnå 

konsistens och objektivitet.69  

 En särskilt inverkande faktor är den maktsymmetri som råder i intervjusi-

tuationen. Detta handlar inte om någon medveten maktutövning från intervju-

arens sida, utan om en inneboende maktstruktur, där intervjupersonen genom 

situationens konventioner upplever intervjuaren som en auktoritet.  
 

[…] decisions always imply different ways of distributing power within the rela-

tionship, but whatever stance is adopted power differentials are never entirely 

within the researcher´s control and can never be excised. This in turn has an impact 

on the quality and reliability of the data that can be collected. Social science re-

searchers typically empathize the need to establish a relationship of trust with the 

participants as the necessary condition for carrying out high quality research.70     

 

Intervjun utförs som en ensidig dialog där intervjuaren frågar och intervjuper-

sonen svarar. Naturligtvis är intervjupersonen medveten om att intervjuaren 

är ute efter något och att intervjuaren kommer tolka de svar som ges, vilket 

vidare bidrar till intervjupersonens auktoritära syn på intervjuaren. Risken 

med detta är att intervjupersonen då kan utforma sina svar efter vad intervju-

personen tror att intervjuaren vill höra.71 I ett syfte att undvika eller minska 

detta kan intervjuaren försöka hålla en ton av samarbete i intervjuerna, där 

intervjupersonen ges tillfälle att själv ställa frågor och tolka samtalet. Mening-

en med det är att deltagaren ska känna sig mer jämlik och avslappnad, i syfte 

att bygga upp förtroende i förhållandet, då detta är ett kriterium för så ärliga 

och utförliga data som möjligt.  

  Vid bearbetningen av det empiriska materialet har medvetenhet funnits om 

att en tolkning aldrig kan vara slutgiltig72 då en annan tolkare skulle kunna 

komma fram till helt andra förståelser och förklaringar, med åtanke på 

förförståelse, kontext och så vidare. Därför betraktas tolkningen inte som en 

sluten helhet i sig, utan produkten ses i en annan relation till den hermeneu-

tiska cirkeln än den som presenterats ovan. 
 

While one´s own understanding may be ´fixed` in an explanation for the time be-

ing, such fixity is always contingent. In choosing to act as if my explanation is cor-

rect, the world may resist my actions in a slightly unexpected way, giving rise to a 

new understanding, resulting in a revised explanation, providing a new context for 

acting and so on. This circularity between explanation and understanding is anoth-

er encapsulation of the hermeneutic circle.73 

 

Tolkningsprodukten betraktas som del i en större rörlig helhet, vilken sam-

manställt utgörs av en mångfald tolkningar och förklaringar gjorda av andra 

                                                 
69 Denscombe s. 268 
70 Bridget Somekh ”Research communities in the social sciences” Bridget Somekh & 

Cathy Lewyn (red.) Research methods in the social sciences (London 2005) s. 3 f.   
71 Ibid s. 48 f. 
72 Tony Brown ”From hermeneutics to poststructuralism to psychoanalysis” Research 

methods in the social sciences s. 293  
73 Ibid s. 293 
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tolkare för vilka denna tolkning kan tillföra aspekter i de andras liksom deras 

kan tillföra aspekter i denna som delar av ett stort övergripande kunskapspro-

duktionsprojekt.  

 Medvetenhet finns också om tolkningarnas tendens av metaberättelse och 

de tolkade meningarnas mångfald. Vale och Brinkmann diskuterar just de 

aspekter från Lyotard som bearbetades i bakgrunden74 och med hänsyn till 

uppsatsens ansats har berättelserna som tagits del av behandlas som lokala där 

försiktighet åtagits för att undvika generaliseringar mellan materialet och 

större, dekontextualiserade samanhang än de undersökta. Det vill säga att de 

generaliseringar som kan göras från resultatet bör begränsas till det område 

och de objekt som undersökts. Även om det i viss mån kan vara överförbart till 

andra sammanhang bör läsaren och tolkaren vara medvetna om att det kan 

råda en diskrepans mellan denna studie och andra sammanhang.  

 

 

 

                                                 
74 Kvale och Brinkmann s. 68 f. 
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 Resultat och analys  
 

Resultatkapitlet delas upp i underrubriker efter intervjuguidens tre temaom-

råden: Internetanvändande, verklighet och identitet, samt skola. Under dessa 

rubriker presenteras resultatet från intervjuerna blandat efter det tema som 

behandlas. 

 

 

Internetanvändande 
 

De som valts ut för att delta i intervjuerna har samtliga haft kriteriet att de ska 

vara flitiga, helst dagliga användare av internet och sociala medier från såväl 

hemdatorer som personliga mobiltelefoner. Av den anledningen är det 

knappast förvånande att resultatet visar att de som intervjuats är uppkopplade 

mot internet och sociala närverk större delen av dygnets vakna timmar, i första 

hand på ledig tid men också under skoltid. Intervjuperson 2 berättar att han 

alltid är uppkopplad med sin smartphone och att han tittar på Facebook och 

Twitter flera gånger om dagen varje dag, både under skoltid och på fritiden, 

samt att det sker under dygnets alla vakna timmar. Detta är ungefär den 

beskrivning jag får av samtliga intervjupersoner. 

 Det som de intervjuade beskriver att de gör är att titta på Facebook och 

Twitter med betoning på titta. Samtliga tillfrågade uppger att de är mindre 

aktiva med att skriva uppdateringar och inlägg i de sociala nätverken. Snarare 

handlar det om att se vad andra gör, chatta och ibland själv skriva en egen 

uppdatering. Intervjuperson 3 säger att: 
 

Jag kollar Facebook hela tiden, alltid när jag inte har något att göra […] kollar vad 

andra skrivit, bilder och så, alltså jag är inte själv en sådan som skriver hela tiden 

om allt jag gör utan jag mer kollar vad alla andra gör. 

 

Värt att anmärka är också att samtliga tillfrågade uppger att Twitter är det 

sociala nätverk man främst använder nu, Facebook har hamnat lite i skuggan, 

men man är ändå aktiv där för att chatta eller vara aktiv i grupper, funktioner 

som saknas på Twitter. Intervjuperson 1 uppger att han besöker sin Facebook-

sida ungefär två gånger per dag, medan han besöker sitt Twitter-konto minst 

tio gånger per dag. Detta liknar berättelserna från övriga intervjupersoner.  

 Vad de skriver om när de gör inlägg, främst på Twitter, är i första hand 

något som de upplever som meningsfullt för läsaren att ta del av. Intervjuper-

son 5 skriver om: 
 

Något roligt som har hänt eller något konstigt som kan vara kul att läsa inte bara 

”hej nu ska jag borsta tänderna” eller ”nu ska jag äta det här” utan mer roliga eller 

ironiska tweets. 
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Och Intervjuperson 2 säger att: 
 

Det blir inte alltid så spontant faktiskt. Man vill alltid lägga en tanke bakom. Ska jag 

skriva såhär eller ska jag skriva sådär. För man vill få det att se bra ut. Det är ju 

också ett tecken på att det inte är hundra procent jag för oftast så tänker jag ju inte 

så mycket innan jag säger saker […] det kan bli omformulerat så att det låter väldigt 

bra jämfört med hur jag kanske hade uttryckt mig i verkligheten. 

   

Det verkar alltså finnas en tendens att vilja tillfredsställa både sig själv och 

läsaren genom att uppfylla en upplevd förväntan att underhålla, vara intres-

sant och rolig. Något som ett mer naturligt spontant uttryck inte skulle 

upplevas vara enligt Intervjuperson 2.  

 Angående hur mycket tid de spenderar framför på internet per dag svarar 

de flesta att det beror på och att det varierar. Intervjuperson 4, vilken är den av 

de tillfrågade som är mest aktiv på internet säger så här: 
 

Jag sitter en hel del vid datorn, mer än sex timmar per dag tror jag, det är framför-

allt när jag kommer hem från skolan och sen så har jag ganska kraftiga sömnpro-

blem, så jag sitter mycket uppe på nätterna och ja kollar omkring och kollar mycket 

på serier och filmer […] Facebook och Twitter och sen så blir det mycket att man 

söker på en sak och sen så kommer man vidare på annat och man kollar på lite vad 

som helst. Men framförallt Facebook och Twitter då.   

 

Intervjuperson 4 uppger också att han är aktiv i olika anonyma diskussionsfo-

rum där han ofta spenderar en del tid. Det rör sig främst om forumet 

Flashback som är ett forum för alla möjliga ämnen och som utger sig för att 

utöva ”yttrandefrihet på riktigt”75. 

 Mobiltelefonen används ofta till internet utanför hemmet, men det verkar 

också som att den kommit att användas i större utsträckning även när man 

befinner sig i hemmet och har tillgång till dator. Intervjuperson 2 uppger att så 

är fallet då ”telefon är ju som en minidator så jag sitter ju jämt där, jag kan 

kolla allt där, allt funkar ju där.” Intervjuperson 5 säger så här om mobilt 

internet:   
 

Nu sitter jag mycket mer typ kollar på film och sådant på datorn. Och så har jag ju 

iPhone så jag är inne och kollar på Facebook och Twitter och så nästan varje timme i 

alla fall bara går in och kollar och checkar lite. Det är ju skönt att ha på telefonen för 

om det bara är något man vill kolla upp så är det bara att göra det man har liksom 

informationen där. 

 

Datorn används till att se på film och skriva på medan telefonen används till 

sociala medier både i och utanför hemmet. Intervjuperson 4 säger att: 
 

Mobilen använder jag om jag kollar på film [på tv eller dator] så är det lättare att 

sitta på Facebook eller Twitter samtidigt. Då kan jag göra båda. Datorn är ju mer 

bekväm, men man kan ju inte ta med sig den så telefonen är ju behändigare. 

                                                 
75 https://www.flashback.org/ besökt 2012-03-22 

https://www.flashback.org/
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Anmärkningsvärt är här också att de intervjuade är delaktiga i samtal och 

sociala samanhang även när de gör något enskilt för sig själva. Som vi ser ovan 

så är Intervjuperson 4 aktiv på Facebook och Twitter samtidigt som han ser på 

film för sig själv. Även andra intervjuade har beskrivit liknande situationer 

från hemmet och skolan.  

 Angående vilka man umgås med eller har som vänner på de sociala 

nätverken uppger de flesta att de har väldigt många, någonstans mellan 500-

1000, vänner på Facebook och medger att detta är alldeles för mycket, då de 

inte kan ha koll på vilka alla är, eller vet inte varför de är vän med vissa av 

dem. Intervjuperson 4 tyckte det blev obehagligt med att så många kunde se 

vad han gjorde på Facebook att han avslutade sitt gamla konto och påbörjade 

ett nytt där han nu har runt 80 vänner, vilka han alla vet väl vilka de är och 

varför han är vän med dem. Intervjuperson 6 säger så här om sina Facebook 

vänner: 
 

Det är olika, vissa är mina bästa kompisar, vissa känner jag och umgås med ibland, 

vissa han man bara träffat ett par gånger, vissa bara sagt något ord eller från någon 

förening, alltså man känner alla på olika sätt. Vissa är mer vänner andra är sådana 

som bara har passerat förbi i livet. Fast vissa vet man knappt vilka de är eller varför 

man blev vän med dem. Det var mest från början då man bara bekräftade alla för-

frågningar man fick. 

 

Detta speglar bra vad de flesta har sagt om den stora mångfald av människor 

de har i som vänner på Facebook. 

 Samtliga uppger att de man i första hand interagerar med över internet är 

de som man också fysiskt träffar och umgås med till vardags i skolan eller på 

fritiden och att samtalen ofta berör vardagliga ting och händelse som har 

direkt anknytning till det dagliga sociala livet. Samtidigt tycker de intervjuade 

att det är bra att ha möjligheten att kunna hålla kontakten med släkt och 

vänner som bor långt bort, även om den kontakten är mer sporadisk. 

 Umgänget på internet sker också när man är fysiskt tillsammans med 

någon. Intervjuperson 4 uppger att det inte alls är ovanligt att han går hem till 

någon och att de sedan sitter vid datorn och tittar på film, lyssnar på musik 

och så vidare, samtidigt som de chattar med andra kompisar över internet. 

Också Intervjuperson 2 anger detta, då han berättar att han och hans kompisar 

det mindre samhälle han bor i tillsammans har en sluten grupp på Facebook, 

där de alltid träffas och pratar varje kväll, ibland när några är hemma hos 

varandra samtidigt som andra är ensamma hemma på sina rum.  

 Utöver att använda sig av sociala medier på internet, så är den vanligaste 

sysselsättningen bland de tillfrågade att titta på filmklipp på youtube, läsa 

dagstidningar, samt att lyssna på musik med hjälp av musiktjänsten spotify. 

Intervjuperson 7 läser mycket bloggar som hon finner inspirerande och tycker 

att det är ”roligt att läsa bloggar där de som skriver gör saker, har ett mer 

spännande liv”. Intervjuperson 4 är som sagt aktiv på debatt- och samtals-

forum. Intervjuperson 2 är mycket intresserad av hockey och läser mycket om 

sitt favoritlag.    
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 Vad det gäller risken att fastna på internet när det egentligen finns andra 

viktiga saker att göra antyder de flesta att den kan vara stor. Intervjuperson 6 

uppger att hon ofta sitter längre än vad hon tänkt. 
 

Sen är det många som lägger upp videor eller bilder och då blir det lätt att man 

fastnar och kollar igenom album och så hittar man till något annat och så flyter det 

på så bara hoppsan nu har jag suttit väldigt länge. 

 

Intervjuperson 7 berättar om liknande erfarenheter: 
 

Ibland kan det vara det, typ om man sitter och skriver en uppsats som jag verkligen 

inte fattar någonting, då kanske jag först kollar lite på Wikipedia, eller söker på det, 

och så har man Facebook eller Twitter precis bredvid den fliken då kollar man in 

där och så oj nu satt jag där jättelänge. 

 

Det är alltså frågan om en form av vidarelänkning eller snöbollseffekt där 

användaren hela tiden blir länkad vidare till något nytt som verkar intressant 

vilket medför en känsla av att användaren fastnar och betydligt mer tid går 

förbi än vad som räknats med. Även Intervjuperson 4 beskriver en liknande 

känsla av att tiden förflyter snabbare än vad det upplevs som när han sitter på 

internet. 

 

 

Veklighet och identitet 

 

De intervjuade elevernas förhållande till verkligheten och internet skiljer sig, 

vilket är naturligt, från person till person. Gemensamt verkar dock vara att de 

betraktar internet och datorn som en förlängning av det vardagliga livet och 

inte som en skild entitet som de går in och ut ur. Med andra ord kan man säga 

att de lever i ett gränssnitt mellan den fysiska och den digitala världen, där 

umgänge, kontakt, aktivitet med lätthet sker gränsöverskridande mellan de 

båda. Exempelvis så förs längre samtal och samtalsteman flytande över både 

internet och vid fysiskt umgänge utan några större hinder, även om de flesta 

också uttrycker att det finns en mer eller mindre närvarande misstänksamhet 

mot att det kan vara andra som sitter vid den andra skärmen eller andra som 

ser som de inte vill ska göra det. Intervjuperson 6 säger så här: 
 

[…] det blir aldrig samma sak som att träffa någon så men det är ju ett ställe där 

man kan diskutera grejer och fråga hur man mår, man kan ju prata om allt egentli-

gen bara man är lite försiktig men man kan ju fortfarande prata och bestämma som 

i laget jag spelar i där har vi en grupp och där kan man prata om tränings tider osv 

det går ju att göra extremt mycket saker och det är både bra och dåligt men det är 

som ett rum man kan umgås i och göra extremt mycket och pratar man om nått så 

är det ju som att man pratar fast utan röst. Har man pratat om nått dagen innan på 

internet så kanske man fortsätter prata om det när man träffas så det blir ju en 

koppling emellan. […]Det blir ju ett sätt att umgås som är verkligt men ändå inte.   
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Detta liknar i hög grad vad de andra beskriver. Intervjuperson 2 beskriver 

exempelvis sitt umgänge med kompisar på internet så här: 
 

Jag har ju nära kompisar som jag alltid är med, där jag bor till exempel där har ju 

jag mitt gäng så de har jag ju alltid kontakt med, vi har ju en egen Facebook-grupp, 

det är alltid smart för vi hänger ju alltid ihop. Ibland så pratar man med vissa och 

ibland så pratar man med andra, ja jämt, aldrig själv nästan. […] man behöver inte 

träffas för alla kan se det där på internet ändå. 

  

Trots detta anser de intervjuade inte att umgänget på internet förhindrar dem 

att umgås i verkligheten, snarare är det så som nämnts ovan att samtalet och 

umgänget har utökats till internet och blivit större och mer aktivt än det skulle 

ha varit utan. Samma sak överförs på halten av verklighet i vad som sker på 

internet.  

 Det som sker är inte overkligt men heller inte helt verkligt, det uppfatas mer 

som en diffus gråzon där försiktighet måste iakttas då risken för det overkliga 

eller bedragande alltid är närvarande. Intervjuperson 7 säger att: 
 

Det känns inte som att man har umgåtts så men det beror ju på hur nära man är 

personen också, men det är inte så verkligt men det är inte overkligt heller. Jag vet 

ju vem jag pratar med.  

 

Intervjuperson 2 beskriver det så här: 
 

Jag gör ju någonting och det måste jag ju stå för lika mycket som om jag säger det 

på riktigt. Så det är ju verklighet egentligen, men det är inte samma närhet mellan 

personer liksom. Det som saknas är just närhet och som jag sa att man vågar säga 

mer kanske för att man inte har personen framför sig man känner inte om han är 

arg eller ledsen eller någonting. Du ser ju bara hans profilbild och den ser likadan 

ut hela tiden så du kan ju säga vad som helst, möter man personen och så är den 

ledsen säger man kanske inte vad som helst men det vet man ju inte på datorn. […] 

man kan i vissa fall vara mer ärlig på internet. […] så är man lite rädd, det ligger i 

bakhuvudet att det kan ju komma ut på något sätt eller att det är någon annan som 

sitter bakom datorn, man kan aldrig vara riktigt säker.  

    

Tendensen att sudda ut gränsen mellan internet och den fysiska världen vad 

det gäller sociala medier syns här hos Intervjuperson 5: 
 

På Twitter och Facebook och sådana sidor flyter de ju ihop, men skriver ju om 

verkligheten [de] är ändå en del av vår värld […] det är väldigt coolt egentligen hur 

vi kan kommunicera på alla de här sätten. Det är stort.  

  

Och Intervjuperson 7:  
 

Det är ju inte verklighet på Facebook fast det är en del av den. Alla har det ju och 

det hänger ju ändå ihop på något sätt. 

 

Intervjuperson 4 uttryckte sig så här angående synsätt på förhållandet mellan 

verkligheten och internet: 
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Jag tror att det är väldigt mycket man inte riktigt kan förstå om man bara sitter på 

internet. Folk vet egentligen inte hur det är för de har bara sett det på internet, de 

vet inte mer än det, de ser inte hur det är egentligen. 

 

Här talar han om att uppleva fenomen i världen via internet i förhållande till 

att ha upplevt dem i verkligheten. Intervjuperson 5 berättar att fenomen 

upplevs mer oäkta på internet för att ”man framhäver olika delar”. Vidare 

beskriver Intervjuperson 4 upplevelsen av internet så här: 
 

Jag skulle säga att det är samma verklighet men i olika storlekar. Världen utanför, 

inne i datorn är den mindre, det är bara att gå in så har man allting där.  

  

Här syns väl hur internet kan betraktas som verkligt och overkligt samtidigt, 

då Intervjuperson 4 beskriver hur det som upplevs på internet gör att världen 

och avstånden i den blir mindre, samtidigt som han tycker att det som upp-

levts och görs inte alltid kan räknas som verkliga erfarenheter.  

 Angående möjligheten att använda någon annans konto och utge sig för att 

vara denne uppger Intervjuperson 4 att han en gång råkat ut för detta och att 

det var en obehaglig upplevelse. 
 

En kille gjorde en Facebook-profil och sa att det var jag och skrev till folk så det 

blev lite jobbigt för mig att träffa folk senare då de berättade saker och jag fick stå 

för saker jag inte gjort. 

  

Även Intervjuperson 6 tar upp detta och berättar dels om att en kompis råkat 

ut för detta en gång samt att hon själv upplever detta som en av de obehagli-

gare möjligheterna med sociala medier: rädslan att få sin identitet kapad eller 

kopierad och de sociala svårigheterna i form av missförstånd och ryktessprid-

ning detta kan få som följd.  

 Intervjuperson 4 berättar att han brukar vara inne på ett diskussionsforum 

för rasism och politik och att han där bruka experimentera med olika åsikter 

och ställningstaganden i avsikt att provocera: 
 

Det är mycket för att provocera folk, ja det är lite olika, jag brukar ställa mig på 

båda sidor. […] Jag provocerar folk överhuvudtaget, men just på internet, mina 

kompisar känner ju mig så det blir lite svårt att ha flera åsikter då de vet vad min 

åsikt är då kan jag ju inte helt plötsligt byta för då vet de ju att det inte är sant, men 

folk på internet de vet ju inte för de känner ju inte mig så de får ju en helt annan 

uppfattning om hur man är. Att provocera bara för provocerandets skull. 

 

Detta är ett sätt för intervjuperson att laborera med åsikter och personligheten 

på ett sätt som knappast är möjligt i verkligheten. Ingen av de övriga intervju-

ade uppger att de använder internetforum på det vis som intervjupersonen 

beskriver. 

 Andra tydliga aspekter av representationen och jaget kommer fram när vi 

pratar om Facebook- respektive Twitter-profilerna och deras egenskaper som 

symboler för den egentliga personen. De flesta av de intervjuade uppger att de 

anser sina och sina vänners profiler på internet vara riktiga representationer av 

de egentliga personerna. De kan tänka sig personen sittande bakom datorn, 
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men samtidigt är de flesta osäkra. Främst handlar det om att man i sina 

profiler kanske inte är helt ärlig och att man döljer eller framhäver olika 

egenskaper på ett missvisande sätt. Intervjuperson 1 säger så här om sin och 

andras profiler: 
 

Jag tror ofta att det kan bli att man får ut en bättre sida av sig själv på sin Facebook-

profil till exempel. Att det bara är snygga bilder på en och man kan välja själv. Man 

skriver bara så man framstår bra liksom. […] andra som en kompis ja vissa saker 

sticker ut. Man reagerar på att det är ju liksom inte han, det här låter inte som han. 

  

De andra intervjuade beskriver det ungefär likadant, de är medvetna om att de 

och deras vänner framställer sig själva lite annorlunda än hur de framstår i den 

fysiska verkligheten, men de verkar anse att det är en naturlig del av hur man 

representerar sig själv online. Intervjuperson 5 säger så här när hon talar om 

hur man framstår på internet: 
 

Man kan ju vara en annan person på internet så lätt som en kille som jag känner 

som jag först hade sett vad han skrivit på Facebook och då trodde jag att han var 

jätte-utåt och verkligen jättepratig och så men sen när jag träffade han så var han 

jätteblyg och säger inte så mycket. Så man får en annan bild av folk och man kan ju 

verkligen vara vem man vill på internet som till exempel kan man ta jättebra bilder 

och man ser ju oftast inte ut som på bilderna heller. Men jag tycker ändå det är 

verklighet det som händer på internet man skriver ju det man gör då visar jag ju 

folk hur jag är men folk kan dölja vissa sidor av sig själv medan man framhäver 

andra sidor. Det är kanske bra samtidigt som man ska vara sig själv. […] Det är jag 

men det är redigerat.    

 

Intervjuperson 3:  
 

Man väljer ju att vara den man helst vill vara, jag vill ju inte göra en Facebook-

användare dålig, utan jag vill ju göra den bra 

 

Intervjuperson 7 bekräftar: 
 

När man skriver någonting så skriver man ju inget dåligt om sig själv. Men jag tror 

ändå att jag framstår som jag fast jag skriver bara om bra saker. Jag hoppas jag 

framstår som normal. 

 

Detta visar väl hur medvetna de är om detta, samtidigt som det för dem verkar 

helt naturligt att det är så och att det är en del av vardagen att hantera detta. 

Intervjuperson 5 är också medveten om att det är en redigerad bild av sig själv 

som hon visar upp och verkar inte besväras av detta.  Intervjuperson 2 avviker 

en smula då han anser att ”de flesta speglar sig själv på nätet” fast tillägger 

senare att ”visserligen vågar folk mer på internet”. Ibland handlar det också 

om att våga säga saker och bete sig på ett sätt som personen inte vågar i 

verkligheten. Intervjuperson 3 säger så här: 
 

Det är många som ändrar personlighet […] vissa är jätteolik sig och vissa är precis 

som de är, på internet kanske de är jätte påtryckande, men i verkligheten vill de 
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helst backa undan. Det är lättare när man sitter bakom skärmen än att säga det till 

en person. […] Man känner sig skyddad. 

 

Det rådet en allmän åsikt bland de intervjuade att det är lättare och mindre 

nervöst och pinsamt att prata, framförallt med personer man inte känner 

väldigt väl eller med personer man är attraherade till. Intervjuperson uttrycker 

sig så här: 
 

Det beror lite på vem det är, hur bra man känner dem. Är det en nära kompis så 

tycker jag att det spelar ingen roll om det är i verkligheten eller över interenet. Jag 

tar det liksom likadant. Är det någon man inte känner så bra är det lättare att ta 

mod till sig att skriva. 

  

Och Intervjuperson 6: 

 
Har man träffat en kille och har pratat med honom på internet så sen när man 

träffar honom då har det med känslosamma grejer att göra och då kanske man inte 

vågar säga allt man vill säga. På till exempel chatten blir det mycket lättare för det 

blir mer indirekt och det är lättare att på internet skriva en sak än att säga det. 

  

Det finns alltså en tendens av avskärmning och skydd som gör att hämningar-

na släpper när de intervjuade pratar över internet, vilken saknas i den fysiska 

verkligheten. Denna avskärmning används vid kontakt med personer man i 

det fysiska upplever obehag att prata med, kanske framförallt det andra könet. 

Intervjuperson 5 säger så här: 
 

Om det är en kille som man kanske inte känner så mycket kan det vara lättare att 

prata på sms och internet och så men jag tycker inte om att göra det för om man 

pratar för mycket då känns det som att man känner varandra jättebra på internet 

men i verkligheten så känner man inte varandra alls så det blir lite konstigt. 

    

Här talar hon om att det är möjligt att känna en person på enbart på internet 

utan att uppleva det som att man känner personen i den fysiska verkligheten, 

vilket tyder på att avskärmningen mellan de båda kan upplevas som en ganska 

stark avgränsare mellan internet-världen och den fysiska världen. Överlag 

verkar det som att den bild de intervjuade har av sig själva och andra påverkas 

av hur de upplever personligheterna såväl i verkligheten som på internet. 

Intervjuperson 5 tror att det med hjälp av internet är lättare att veta vem någon 

egentligen är: 
 

Det du skriver på internet det är din egen bild av dig själv du skriver hur du är, 

men om du träffar någon i verkligheten så ser de ju dig på ett annat sätt. Man kan 

mer påverka hur andra ser en. […] Eller det är kanske mer hur man vill att andra 

ska se en. 

 

Intervjuperson 3 säger så här: 
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Om jag gör en Facebook-användare så kan jag ju bara skriva det som jag vet, så som 

jag ser mig själv, jag kan ju inte skriva mig som andra ser mig för jag vet ju inte det, 

så det blir ofta ur den vinkeln jag ser mig själv. 

 

Det är alltså en större möjlighet att berätta för omvärlden hur man själv är ur 

sitt eget perspektiv eller snarare önskan om hur man vill bli sedd, vilket sedan 

kombineras med andras perspektiv. 

 Tendensen av avskärmning och opersonlighet medför också att flera uppger 

att de inte vill prata om tunga eller personliga saker med sina nära vänner. 

Detta uppfattas som teman som man bör tala om när man möts fysiskt istället. 

Intervjuperson 2 säger att han skulle kunna bli förolämpad om någon närmre 

vän tar upp ett ämne av den karaktären över internet. Intervjuperson 5 säger 

att ”det är bättre att ta det i verkligheten, då blir det inte lika lätt missför-

stånd”.  

 Både Intervjuperson 1 och 4 uppger att de en gång skapat en påhittad 

identitet på internet, i båda fallen av det motsatta könet, med hjälp av vilken 

de tagit kontakt med sina kompisar i syfte att skämta på ett experimentellt sätt. 

Intervjuperson 1 beskriver händelsen så här: 
 

Jag har gjort en MSN användare med en kompis en gång, vi gjorde den och skrev 

litegrann med våra kompisar, det var mest som en kul grej […] vi var en snygg tjej 

som skrev till en killkompis och raggade lite, se vad han svarade och så […] det var 

lite pirrigt men mest bara skrattigt. 

 

De övriga intervjuade har samtliga hört talas om att andra de känner har gjort 

liknande saker i större eller mindre utsträckning, men uppger att de själva 

aldrig gjort något liknande.  När de talar om de som gjort det så anser de att 

det förmodligen har med osäkerhet eller avundsjuka att göra och utgår från att 

det i första hand är kopplat till en vilja att göra skada. Intervjuperson 2 säger: 
 

För att de kanske är osäker påsig själv eller vill göra bort någon annan som är högt 

rankad. Sen är det ju kanske mycket på skämt också men som eskalerar till att det 

inte är skämt längre. Man kanske är svartsjuk eller avundsjuk liksom, man gör det 

på folk man tycker illa om. 

  

Att uppträda i en påhittad identitet verkar överlag uppfattas som att gå lite 

över gränsen. Ett anonymt forum som arena för laborerande med identitet och 

åsikter verkar vara att föredra.  

 Slutligen tar Intervjuperson 5 upp aspekten av att stora delar av samhället 

flyttat in på internet och beskriver det problematiska att inte kunna besöka en 

myndighet som skatteverket fysiskt: 
 

Jag vill skatta mindre för att jag tjänar så lite så då frågade jag mamma om vi kunde 

gå till skatteverket och då sa hon ”det finns ju inget skatteverket, då får du gå in på 

hemsidan”, då kan det vara svårt för man kan ju vilja prata med nån ansikte mot 

ansikte, kommunicera och säga vad man vill, på internet får man ju söka själv det 

man vill ha fram information om. 
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Vilket visar en vilja att ändå kunna kommunicera med en riktig person när det 

handlar om att genomföra vissa saker som man kanske har låg kunskap och 

erfarenhet av. 

 Samtliga uppger också at de kan känna sig lite handikappade och rastlösa 

ifall de blir utan sin möjlighet till uppkoppling, men att de oftast hittar på 

annat att göra efter ett tag. Dock kan de inte tänka sig att återgå till en värld 

där internet inte existerar. 

 Ifall en person gör valet att inte delta i den sociala aspekten av internet finns 

det en risk att den personen hamnar lite utanför det sociala liv som finns i 

klassen eller mellan vänner, vad gäller att vara medveten om vad som händer, 

då de samtal som pågår mellan ungdomarna flyter över gränserna mellan 

internet och det fysiska.  
 

Ja det kan man ju ha, alltså jag tror inte att det är någon som inte har några kompi-

sar bara för att den inte har Facebook, men det kan ju vara så att: ”såg ni det där 

som hon la ut” och sådant där och då kanske den personen bara ”vadå?” så då 

kanske hon känner sig utanför, för det är ju ofta man pratar om vad någon har gjort 

på Facebook, eller skrivit, eller bilder, och har man inte Facebook då, då är det svårt 

att hänga med. […] Då får hon sitta där och lyssna på de andra, eller skaffa det. 

(Intervjuperson 7) 

  

 Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade gymnasieungdomar-

nas vardag flyter fritt över gränserna mellan internet och den fysiska världen, 

det är en del av deras vardag. Internet uppfattas som en verklighet, även om 

det som sker där betraktas med en större empirisk försiktighet än det som sker 

i den fysiska världen. Representationerna av det egna och andras jag på 

användarprofilen i de sociala medierna betraktas som en typ av simulering av 

den riktiga personen, där positiva egenskaper framhävs och negativa döljs. De 

intervjuade upplever ett visst obehag vid och uppvisar en närvarande medve-

tenhet om att det kan vara andra än vad de tror som gömmer sig bakom en 

användare på internet. Möjligheten till anonymitet har också öppnat upp för 

en möjlighet att laborera med jaget och identiteten, dels på anonyma forum, 

men också genom att utge sig vara någon annan i sociala sammanhang.     

   

 

Skola 
 

Det visar sig att samtliga av de intervjuade har erfarenheter av att internet 

används vid undervisningen på gymnasiet, såväl som informationskälla och 

plattform för läromaterial, främst i form av videoklipp och tidningsartiklar, 

men också sociala medier så som grupper på Facebook förekommer. 

 Det första som kommer upp angående IT i undervisningen är i samtliga fall 

att lärare ofta använder sig av videoklipp som strömmas till datorn när de har 

genomgångar, då handlar det i första hand om filmklipp från Youtube. Annan 

media från internet förekommer också i undervisningen, Intervjuperson 2 

säger att ”de kan visa filmer från Youtube eller tidningar och artiklar, recens-

ioner, vad som helst, det är en bra källa”. Överlag tycker de intervjuade 
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eleverna att internet är en bra tillgång i undervisningen såväl från lärarens som 

elevens håll. Vid självständiga uppgifter så som uppsatsskrivande och presen-

tationsuppgifter uppger samtliga att de ytterst sällan använder böcker som 

källa, istället hämtar de fakta från internet. Intervjuperson 4 säger att skolböck-

ernas tid snart kommer vara förbi. 
 

Inte än men om två år kommer allt ha utvecklats mycket mer, som en skola där jag 

hört att mar har iPads istället för böcker. Jag tror att det kommer bli så över hela 

Sverige om tio år. […] Allt går ju snabbare på en iPad, man kan bara söka på det så 

kommer det upp. […] Då skulle det bli mycket enklare istället för att hålla reda på 

alla sina böcker, man skulle bara ha sin dator. Man kan dela dokument, till exempel 

kan läraren dela sina dokument med alla i klassen och ha dem där [i sin iPad]. 

 

Även Intervjuperson 5 uppger att hon tycker att detta skulle vara ett positivt 

arbetssätt för skolan i framtiden: ”internet har du ju alltid där och det finns 

mycket mer information på internet […] du behöver inte låna tjugo olika 

böcker för att hitta information”. Intervjuperson 5 nämner också fördelen med 

att informationen på internet ständigt uppdateras till skillnad från en bok.  

 Intervjuperson 4 och 5 berättar båda två att de händer då och då att de 

använder internet på sina telefoner under lektionstid till att slå upp saker då 

de tycker att lärarens eller bokens förklaringar är bristfälliga på ett eller annat 

vis. Intervjuperson 5 säger att 
 

Det är ju skönt att ha på telefonen för om det bara är något man vill kolla upp som 

man inte förstår så är det bara att göra det man har liksom informationen där. […] 

Om man ska ta reda på något i boken så kan man istället söka på det på internet så 

går det lite fortare.  

 

Intervjuperson 4 berättar: 
 

Jag har ju min iPhone så jag använder den väldigt mycket om jag sitter i skolan och 

så är det något jag inte riktigt förstår bra […] då kunde jag gå in där och söka på 

telefonen och så fick jag en bättre förklaring än vad det stod i boken. 

 

Även Intervjuperson 7 uppger att hon till och från använder internet för att 

bredda den information som ges från läraren eller skolböckerna. 

 De intervjuade anger också att det är lätt att på egen hand lära sig om saker 

med hjälp av internet och att de ofta använder internet i lärandesituationer 

utanför skolan. Det handlar om allt från att söka upp handböcker för tekniska 

prylar, till att ställa frågor och diskutera ämnen på olika forum.  

 Vidare anser Intervjuperson 4 att lärarens roll kommer förändras i framti-

den då all kunskap är så lättillgänglig på internet. Överlag verkar han ha en 

syn på skolan där kunskapen delas mellan alla: 
 

Den [läraren] behöver inte ha lika mycket genomgångar och ja då har läraren inte 

så mycket att göra. Den får mer styra upp och se till att det inte är stökigt eller 

någonting. Det blir mycket lättare att dela saker och man kan se saker ur fler per-

spektiv eftersom folk kan dela det med en lättare än att en lärare säger allt. 
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 Intervjuperson 4 är här inne på en tanke där undervisningen förflyttas från ett 

uppifrån-neråt perspektiv till ett mer socialt lärande på bredden, där kunskap-

en delas och perspektiveras genom en mångfald användare. 

 Överlag verkar det dock också som att det från skolans, och kanske i första 

hand individuella lärares håll, existerar försök att utnyttja de sociala aspekter-

na av internet i undervisningen. Det tycks i och för sig inte vara speciellt 

utvecklat och inte heller styrt av skolan utan snarare spontana initiativ från 

vissa lärare och elever. I första hand handlar det då om grupper på Facebook 

klassvis eller ämnesvis.  
 

Det har vi faktiskt [Facebook-grupp] på tyskan där hela klassen och läraren brukar 

skriva tillsammans. Om det är något prov, påminner om provet eller om man be-

höver hjälp. Det är faktiskt verkligen bra. Om det är någon som undrar någonting 

så är det bara att skriva där. (Intervjuperson 1) 

 

Och Intervjuperson 7: 
 

På engelskan har vi en grupp där man kan fråga om man har någon läxa eller lära-

ren lägger upp artiklar som han tycker att vi ska läsa. Man kan fråga saker och 

sådär. […] jag tycker att det är bra att ha sådana grupper eftersom man är ju inne på 

Facebook varje dag. Då missar man ju ingenting ifall allting skrivs där. 

 

Intervjuperson 2 ställer sig mer skeptisk till användandet av internet i skolan, 

då han anser att det blir ”för mycket internet, det blir ju bara datorn liksom, 

det går kanske lite för fort”, samtidigt som han medger att det är smart att ha 

grupper just i den bemärkelse som Intervjuperson 2 beskriver. Intervjuperson 

4 anser att det inte riktigt fungerar med just de lärarstyrda grupperna, då 

lärarna skriver mer om irrelevanta saker som inte är kopplade till ämnet eller 

undervisningen. Däremot anser han att elevgrupperna fungerar bra och att 

medlemmarna ofta hjälper varandra där. Intervjuperson 6 skriver så här om 

elevgrupperna: 
 

Sen har vi en grupp som bara är för elever där vi är själva. Då brukar vi hjälpas åt 

om det är någon som säger att de inte har förstått hur man ska göra och frågar om 

det är någon som har koll på hur man egentligen ska göra. Läraren skriver mer att 

vi ska lämna in ett prov påminner, det är inte så att hon hjälper till på det sättet. Det 

skulle vara en fördel om hon kunde det för på skolan kanske man inte kommer på 

en fråga eller så, så det skulle absolut vara en möjlighet. 

 

Det är uppenbart att eleverna, vilka som vi sett befinner sig på denna arena 

större delen av sin tid, utan besvär använder de sociala möjligheterna på 

internet även i situationer som är relaterade till skolan.  

 En nackdel med att använda just Facebook i undervisningssamanhang tar 

Intervjuperson 5 upp då hon berättar att det hänt att personer som gjort ett 

aktivt livsval att inte använda Facebook har missat information om exempelvis 

inställda lektioner på grund av detta. Detta är en aspekt som är värd att beakta. 

 De intervjuade uppger också att de ofta använder sociala medier på 

telefonen under lektionstid för att interagera med sina vänner i eller utanför 
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klassrummet. Samtliga anger också att det kan vara distraherande att ha den 

möjligheten när de egentligen borde vara koncentrerade på något annat, att det 

är lätt att tankarna vandrar iväg till möjligheten att se vad vännerna gör på 

Facebook och Twitter.  

 För att sammanfatta: IT används i de flesta aspekter av undervisningen, dels 

som faktakälla av eleverna, dels som underlag för genomgångar av pedago-

gerna. Dessutom börjar den sociala aspekten av internet tränga in i undervis-

ningen, där framförallt eleverna utnyttjar möjligheten att använda till exempel 

Facebook för att ta hjälp av varandra. Även pedagogerna utnyttjar detta, men 

främst ur ett praktiskt perspektiv, för att meddela och påminna om saker som 

har med skolan att göra.      

 

 
 

 



  

 

40 

 

 

 Diskussion 
 

De intervjuade gymnasieungdomarnas internetanvändande motsvarar till hög 

grad de förväntningar som presenterats i inledningen och bakgrunden. 

Visserligen utvaldes de intervjuade på premisser att de var dagliga användare 

av internet och sociala medier, samt att de hade en egen dator och smartphone, 

men som det visade sig i pilotstudien uppfyllde samtliga deltagare, med ett 

undantag, dess krav. 

 Användandet av internet och sociala medier påminner mycket om vad 

Dunkels76 beskriver, då ungdomarna i första hand interagerar med sina vänner 

från vardagslivet via internet, samt att användandet av sociala medier har 

blivit en naturlig del av vardagen där det existerar en väldigt begränsad 

metakritik hos ungdomarna över detta faktum. Liksom Livingstone77, Davies78 

och Södergård79 beskriver blir internet en förlängning av rummet och kroppen 

där en stor del av ungdomarnas tid, och därmed också utveckling, pågår. En 

skillnad som kan observeras är att det nu, i och med användandet av sociala 

medier i mobiltelefonen, inte är begränsat till det stationära som en dator 

innebär, utan möjligheten att koppla upp sig existerar bokstavligt talat alltid. 

Som vi såg hos Livingstone pågår ett ständigt samtal som flyter över gränserna 

mellan det fysiska och det virtuella, något som blir än mer sant i denna studie, 

där ungdomarna ständigt är inbegripna i dessa samtal även utanför hemmet.  

 Tendensen att skriva sin identitet, som vi såg hos Davies och Livingstone är 

i högsta grad relevant även här. De intervjuade talar mycket om vilka sidor 

som framhävs i personligheten och vilka som göms undan när man skapar sig 

själv på internet. Detta visa i hög grad hur pass avgörande presentationen av 

jaget är på internet och hur den förändrar hur ungdomarna ser sig själva och 

varandra. Flera vittnar om olika personligheter på internet och i den fysiska 

verkligheten och att det som visas på internet kanske uppfyller individens 

önskan om sig själv. Detta är en del av Lacans spegelstadie-teori80 där indivi-

den börjar betrakta sig själv utifrån och skapar, eller i det här fallet skriver, sig 

själv utifrån den egna önskan om hur individen vill bli betraktad. Denna 

önskan i sin tur tycks vara en blandning av egen vilja och förväntningar 

utifrån. Detta är den växelverkan mellan avgränsning och samhörighet som 

nämns i bakgrunden, då viljan att uppfattas som egen kan observeras i de 

intervjuades önskan att skapa meningsfulla och utstickande inlägg i de sociala 

medierna, samtidigt som de medvetet framställer sig själva som attraktiva och 

framhäver positiva sidor i syfte att få uppskattning och känna samhörighet. 

                                                 
76 Dunkels 2005 
77 Livingstone 2009 
78 Davies 2012 
79 Södergård 2007 
80 Lacan 1989 
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Just skrivandet och presentationen av jaget kan också knytas tillbaks till 

Derridas teori, där språket är det avgörande verktyget för att både skilja sig 

och bli en del av resten av världen.81 

 Representationerna av jaget hos de intervjuade ungdomarna, vilka tenderar 

att vara en del av den egna personen, men samtidigt redigerad och simulerad, 

då de skapar sig själva i högre grad än bara är sig själva, med tanke på graden 

av förvrängning av subjektet profilskapandet innebär, kan härledas till 

resonemangen av Baudrillard82 och Hernwall83. Enlig dessa teorier rör vi oss 

mer och mer med simuleringar av våra jag och samhället i stort och vi gör 

detta utan någon åsikt att det spelar någon större roll. Detta liknar till stor del 

berättelserna från de intervjuade, vilka obesvärat rör sig med dessa simule-

ringar, vilka, kanske delvis på grund av frånvaron av metakritik, blir en 

naturlig del av individens personlighet och verklighet.  

 Även möjligheten att kopiera en helt annan person och utge sig för att vara 

denne, eller möjligheten att skapa en helt ny, fiktiv, person för att interagera 

med andra, samt även existensen av virtuella miljöer som representationer av 

faktiska myndigheter, som exemplet med skatteverket, knyts med lätthet an till 

Baudrillards teori om hyperverkligheten. Med detta i åtanke är det lätt att se 

hur de intervjuade dels lever i, men också leker med de möjligheter som 

simuleringarna i hyperverkligheten innebär. Exemplet med att laborera med 

åsikter och personligheter på ett anonymt forum sticker ut här och kan också 

återkopplas till Turkles84 och Hernwall och Lundmarks85 resonemang kring 

laborerandet med identiteten på internet. I fallet med anonyma forum experi-

menterade den intervjuade med att ha olika, motsatta åsikter i en och samma 

fråga, vilket för honom är ett sätt att testa sig själv och sin förmåga, samt 

kanske en möjlighet att lära sig mer om hur han själv fungerar och vilka 

värderingar som passar för honom.  

 För att återknyta till Kant86 är det frågan om en fenomenvärld i internet som 

upplevs med sinnena och som har en betydelse vilken inverkar på de intervju-

ades vardagliga uppfattning av världen. Dock så verkar det som att de 

intervjuade ungdomarna tenderar att betrakta internets uttryck som mindre 

verkliga än de som finns i vardagen, då det finns en stark medvetenhet om 

internets status som simulering, men som vi ser i resultatdelen bekymrar inte 

detta de intervjuade närmre, utan upplevs som något så paradoxalt som en 

naturlig simulering. Det finns kanske anledning att gå så långt som Fichte87 för 

vilken det inte skulle finnas någon gräns mellan internet och den fysiska 

världen, utan de skulle upplevas som lika närvarande och verkliga båda två.  

 Det skulle inte vara helt fel att säga att internet och de sociala medierna 

besitter de kategorier av hyperverklighet som Baudrillard beskriver, dessutom 

                                                 
81 Derrida 2000 
82 Baudrillard 1994 
83 Hernwall 2005 
84 Turkle 1995 
85 Hernwall & Lundmark 2005 
86 Kant 2005 
87 Fichte 1993 



  

 

42 

 

 

är det uppenbart att den situation som beskrivs av Lyotard88 i hög grad har 

infunnit sig, men med mindre fokus på de dystiopiska undertonerna. De 

intervjuade har en positiv upplevelse av internet som informationskälla och 

mötesplats och den vilsenhet som de båda varnar för är har inte infunnit sig. 

Snarare liknar de berättelserna vi tagit del av vad Løvlie89 beskriver, där 

ungdomarna navigerar fritt i gränssnittet mellan varandra, det fysiska och 

internet på ett obesvärat sätt. Detta obesvärade gränsöverskridande hänger 

troligen ihop med att de intervjuade ungdomarna är vad Prensky90 och 

Dunkels91 kallar för Digital immigrants, det vill säga att de vuxit upp med 

internet som en självklar del av vardagen, vilket gör att de besitter en helt 

annan form av digital kompetens än inte vuxit upp med internet, vilka måste 

gradvis erövra tillgängliga delar av denna i efterhand.  

 Det har också tydliggjorts hur medlemskap i de sociala medierna kan vara 

ett krav som måste uppfyllas för att besitta det kapital som krävs för att kunna 

träda in i de diskurser och fält92 som existerar bland ungdomarna, då en av 

utsagorna vittnade om hur svårt det skulle vara att hänga med bland vännerna 

för en individ som väljer att ställa sig utanför internets sociala värld. Detta 

medför en form av offentlighetskrav vilket utövar press på ungdomarna att 

befinna sig i, men också synas i den digitala världen. Det har med andra ord 

blivit ett socialt krav att deltaga i den digitala aspekten av livet, annars riskerar 

individen att alieneras från övriga, då individens kunskap om vännerna blir 

fragmentarisk i och med att stora delar av vännernas liv och utveckling sker i 

det dolda. 

 Angående skolans roll i allt detta har vi sett hur delar av skolarbetet, eller 

snarare kontakt mellan elever och vissa lärare, sker i denna förlängning av 

verkligheten som är internet. Det finns stora möjligheter att bedriva samarbete 

och utbildning i det gränssnitt som eleverna lever i, men precis som Thomas93 

och Dunkels94 understryker är det skolans och beslutfattarnas ansvar att 

undersöka och utveckla dessa möjligheter.  

 I dagsläget befinner sig inte skolan ens i närheten av de platser som ung-

domarna gör, vilka, som vi konstaterat, redan flyter problemfritt över de båda 

verkligheterna. Ifall skolan vill kunna vägleda sina elever kunskapsmässigt i 

framtiden är det till stor fördel ifall skolan lyckas ta sig in i denna aspekt av 

elevernas vardag, till vilken en stor del av elevernas uppmärksamhet riktas, 

annars går skolan miste om stora delar av elevernas sinnesnärvaro.  

 Som syntes i intervjuerna inser eleverna också internets överlägsenhet mot 

läraren eller skolboken som kunskapskälla, då de använder internet för att få 

bättre, djupare, eller bredare beskrivningar än de som tillhandahålls av skolan. 

                                                 
88 Lyotard 1984 
89 Løvlie 2007 
90 Prensky 2001 
91 Dunkels 2006 
92 Bourdieu 2000  
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 Modellen för att närma sig detta beskrivs i bakgrunden bäst av Løvlie som 

menar att skolans och lärarens uppifrån-ned perspektiv på lärande är överspe-

lat i och med internets sociala genomslag som arena för gemensam kunskaps-

produktion med hjälp av samarbete. Här är det hypertexten, författarlös och 

samansatt av en mångfald individer, men samtidigt övervakad och granskad 

av just samma skäl, som blir utgångspunkten för lärande. Pedagogen upphör 

inte att existera, men rollen är förändrad, då lärandet sker på en arena som 

sträcker sig långt utanför klassrummet och är ett lärande som sker på bredden 

i ett gränssnitt mellan elever, lärare och internet. Nu är det knappast frågan om 

att sträva mot en klassrumslös undervisning. Den fysiska skolan och klassen 

finns kvar, men undervisningen bör flytta, eller utöka, vissa aspekter till de 

områden eleverna befinner sig i ifall skolan vill upprätthålla en undervisning 

som upplevs relevant och meningsfull för eleverna. 

 Avslutningsvis understryks att denna studie och de berättelser som figure-

rar i den är lokal, vilket innebär att en likadan studie utförd i en annan kontext 

eller i ett annat sammanhang skulle kunna få andra eller varierande resultat. 

Dock så kan studien ge bidrag till en förståelse för hur vad den undersöker 

fungerar i just denna tid i just detta sammanhang. 

 

 

Förslag på framtida forskning 
 

Det skulle vara av stor vikt och relevans att undersöka modeller strategier och 

möjligheter för skolan att utveckla en undervisning som utövas i det ovan 

beskrivna gränssnittet. Förslagsvis skulle användandet av internetbaserade och 

lärarledda internet-grupper kunna studeras ur de perspektiv som Løvlie 

beskriver. Även ungdomars konturerande av verklighet och identitet behöver 

undersökas på djupet, särskilt i relation till användandet av sociala medier i 

mobila enheter. Detta skulle kunna fungera som ett grundläggande verktyg 

vid försök med införandet av det sociala kunskapsproducerandet på bredden 

som uppsatsen tar upp. Utöver detta bör de olika inlärningstyperna som 

Dunkels95 tar upp vilka möjliggörs med hjälp av internet studeras närmre, då 

den modell som beskrivs borde vara överförbar på skolan den med.         

 Denna studie ställer sig förhållandevis positiv till de egenskaper som 

virtualiseringen av en skolverksamhet för med sig, men självklart måste även 

de risker och negativa aspekterna av detta undersökas inför framtiden. 

Exempelvis så måste de psykologiska konsekvenserna av denna 

(över)stimulans tas i beaktande. Även tendensen av simulering och kan 

medföra en avtrubbning mot själen vilken bör undersökas noggrannare den 

med. Internets enorma värld av möjligheter till kontakt och information 

riskerar att placera individen i en position av vilsenhet och hemlöshet. Av den 

anledningen är det av vikt att genomföra forskning och utbildning av kompe-

tent personal som på ett relevant sätt kan förankra individen i den nya bild av 

verkligheten som internet medför. 

                                                 
95 Dunkels 2006 
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BILAGA 1: Pilotenkät 
 
Enkät om gymnasieelevers internetanvändande 
 
Detta är det inledande momentet i en studie om gymnasieungdomars 
internetanvändande. Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 
gymnasieungdomar använder internet och på vilket sätt det påverkar hur de 
upplever världen, sig själv och den roll internet har i skolan. 
 
Studien är en del av ett examensarbete i lärarutbildningen vid Mittuniversitetet. 
 
Från denna enkät kommer ett antal elever väljas ut som tillfrågas om de vill 
ställa upp på en intervju om internetanvändande. Intervjun tar ca 30-40 minuter 
och är helt frivillig. Alla uppgifter som kommer fram vid intervjun behandlas helt 
anonymt.  
 
Ifall du kan tänka dig att ställa upp på intervjun svarar du Ja på sista frågan. 
Ifall du väljer att ställa upp hjälper du mig att avsluta min lärarutbildning. 
Dessutom bidrar du till att kunskap ökar och vidare forskning kan bedrivas.   
 
Instruktioner: 
Fyll i personuppgifter på de första raderna. Ringa sedan in de svarsalternativ 
som stämmer bäst in på dig. 
 

Namn: 

Klass: 

Ålder: 

Kön: Man Kvinna 

Har du internet hemma? Ja Nej 

Har du egen dator? Ja Nej 

Har du egen smartphone 
(t.ex. android eller 

iPhone)? 
Ja Nej 

Har du ett Facebook-
konto? 

Ja Nej 

Hur ofta är du ute 
på internet? 

Varje dag 
2-3 

ggr/vecka 
1 ggr/vecka Mindre 

Hur ofta använder 
du en smartphone 

för att gå ut på 
internet? 

Varje dag 
2-3 

ggr/vecka 
1 ggr/vecka Mindre 
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Om du har ett 
Facebook-konto, 
hur ofta besöker 
du Facebook? 

Varje dag 
2-3 

ggr/vecka 
1 ggr/vecka Mindre 

Kan du tänka dig att 
ställa upp på en 

intervju om 
internetanvändande? 

Ja Nej Kanske 
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BILAGA 2: Intervjuguide  
 
Intervjuguide Tobias Svensson 
  

Ramsättning Löst prat 
Oformellt prat som uppmjukning 
 
Information 

- Presentera studiens syfte 
- Förklara vad intervjun ska användas till 
- Berätta kort om universitetet, lärarutbildningen 

och examensarbetet  
- Lätt genomgång av intervjuns temaoråden 
- Gå igenom respondentens rättigheter men 

också vikten av deltagande 
- Fråga om respondenten uppfattat allt 

 
Formalia 

- Fråga om kön, ålder, namn & program 

5-
10 
min 

Temaområde 
1: 

Internetanvändning 
Hur mycket används internet? 
Var används internet? 

- Egen dator hemma? 
- Mobiltelefon? 

Vad används internet till? 
Nätverkande (Facebook, chat osv)? 

- Nätverkande med vilka? Kompisar från skolan? 
Långt borta? Släkt & familj? Följdfrågor: Lättare 
att umgås? Skillnad i umgänge? 

- Vad pratas om? Tankar kring detta. Skillnader 
mot när man träffas IRL? 

- Foton osv? Titta? Kommentera? Tankar kring 
detta 

Media & Information 
- Underhållning? Vilken typ? Var? Tankar kring 

tillgänglighet: För mycket? För lite? Distrahe-
rande? Värde? 

- Information? Var? Till vad? Trovärdighet? 
Mängd? Skillnad mot t.ex. tidningar & böcker? 

- Skillnad media & information mot tv, böcker, 
radio, tidningar?  

 

15-
20 
min 

Temaområde 
2: 

Verklighet och identitet 
- Löst prat kring skillnader mellan fysiskt och 

digitalt där respondenten själv berättar i så hög 
utsträckning som möjligt. Undvika att det blir 
ledande. Har mjukat upp lite för detta i temaom-
råde 1. 

Fokusfrågor: 

15-
20 
min 
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- Umgänge på internet eller i det fysiska. Skillna-
der? Likheter? Känns det annorlunda eller lika 
eller spelar det ingen roll? 

- Representationer av jaget. Skillnad i ärlighet 
(fråga försiktigt)? Det fysiska (kroppen): mer 
självsäker på internet (hur ser du på ditt utse-
ende i de olika miljöerna)? Låtsas vara någon 
annan någon gång? Hur kändes? Spänning? 
Nyfikenhet? 
 

- Lirka lite i upplevelserna i skillnaderna mellan 
vad som händer och sägs IRL och på internet. 
Låta respondenten berätta själv.  

Temaområde 
3: 

Skolan 
- Brukar internt användas under lektionstid när ni 

jobbar annat? Smartphone? Distraherande? 
Svårt att låta bli? Till vad? Varför? Finns det 
fördelar med detta? Nackdelar? 

- Brukar internet användas i undervisningen? På 
vilket sätt? Fördelar? Nackdelar? 

- Används internet i andra lärande sammanhang, 
utanför skolan? Hur? Fördelar? Nackdelar? 

- Låta respondenten berätta om sina upplevelser 
och tankar. Fokus: Möjligheter till användande 
av sociala medier och informationsteknologi i 
skolan. 
  

10-
15 
min 

Summering: Har jag förstått dig rätt? 
Något du vill lägga till? 
Tacka för deltagande 

5-
10 
min 

 
 
 
 
 

 

 


