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Sammanfattning
Ungdomars liv präglas idag allt mer av datorer där datorn används flitigt både hemma och i 
skolan. Vår studie belyser gymnasieungdomars vanor kring datoranvändning och hur 
vanorna skiljer sig åt mellan elevers olika uppsättningar av habitus. 
   Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med en induktiv-deduktiv metod. Varför vi 
valde den metoden grundar sig i att det inte sedan tidigare existerar några teorier inom 
området som uppsatsen kan verifiera eller förkasta samt att studiens resultat  tolkades utifrån 
Bourdieus teorier om habitus och kapital.
   Datamaterialet samlades in genom fjorton stycken semi-strukturerade intervjuer vid två 
olika gymnasieprogram som präglas av olika mängd utbildningskapital. Respondenternas 
svar bearbetades genom teman som skapades för att finna likheter och skillnader för 
gymnasieprogrammen samt att hitta kulturella gemensamma särdrag. 
   Undersökningen ger en varierande bild av de konsekvenser som datoranvändningen kan 
orsaka.

Nyckelord; kvalitativ metod, induktiv-deduktiv, datoranvändning, gymnasieelever, Pierre 
Bourdieu, habitus
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1. 1 Inledning
Vi lever i en tid där datorerna präglar en stor del av vår vardag, då vi med hjälp av datorn 
utför uppgifter som krävs för vår yrkesroll eller att aktiviteterna vid datorn sker i rent 
underhållningssyfte. Idag så har 94 procent av Sveriges befolkning mellan åldrarna 16-74 
tillgång till en dator i hemmet.1  Helt klart är att datorn har blivit  en del av oss där vi 
använder datorn för att  kommunicera, studera, söka information, köpa och sälja varor. En 
målgrupp som har stor tillgång till datorer i hemmet är individer mellan åldrarna 16-24 år 
där enbart 1 procent inte har tillgång till en dator i hemmet medan det är en betydligt högre 
siffra för individer mellan 75-85 år där hela 46 procent saknar datorer i hemmet.2 
   Den tidigare forskningen inom området har speciellt intresserat sig inom teman: 
datoranvändning och sociala behov, inlärning och sociala kategorier och till sist 
datoranvändning och sociala kategorier. Men hur ser relationen ut mellan social bakgrund 
och datoranvändande? Det är något som tidigare forskning har ägnat väldigt liten tid till att 
belysa. När vi här ställer frågan om relationen mellan social bakgrund och 
datoranvändandet så kommer vi anknyta till den franska sociologen Pierre Bourdieu och 
hans teori om habitus. Inom forskingen som är relaterade till Bourdieus teorier har man 
tidigare tittat på saker så som till exempel smakpreferenser, besök vid museer och hur 
familjefotot är placerat i rummet. Men inte heller där har man intresserat sig för om den 
sociala bakgrunden påverkar individens datoranvändning. 

Individers sociala bakgrund kan ses som en del i formandet av individers handlingsmönster 
och preferenser. Den franska sociologen Pierre Bourdieu ägnade mycket av sin forskning 
över att kartlägga sambandet mellan individers sociala bakgrund och hur den sedan ter sig i 
individers smak och preferenser. Bourdieu lanserade begreppet habitus som en förklaring 
till individers handlingsmönster. Individers habitus formas utifrån de vanor som har 
internaliserats genom skolan och familjen och kan ses som ett system av dispositioner som 
sedan tillåter individen att handla, tänka och agera i det sociala fältet.3  Enligt Bourdieu 
definieras habitus av en sammansättning mellan kulturellt-, ekonomiskt- och socialt 
kapital.4

Bourdieu har genom sin forskning kring samhällets sociala strukturer påvisat ett 
institutionellt  arrangemang som reproducerar hierarkiska strukturer där samhällets eliter 
befäster sin ställning genom att  utnyttja utbildningsystemet.5 Sociala bakgrunder påverkar 
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1 Statistiska centralbyrån2014, s 9 

2 Statistiska centralbyrån2014, s 22

3 Broady. D 1998, s 3

4 Bourdieu. P, 1984, s 114

5 Broady. D 1998 s 3; Bourdieu. P & Passeron. J-C 1990, s 4-10



möjligheterna för elever att  kunna nå högre akademiska resultat  och dessa elever tenderar 
att  söka sig till utbildningar som leder till fortsatta studier.6 Lidegren visar även i sin studie 
att  elever som kommer från en bakgrund där föräldrarna hade högt utbildningskapital ärver 
kapitalet och för med sig det in i den akademiska världen. Det naturvetenskapliga 
programmet med inriktning naturvetenskap är i särklass den viktigaste elitutbildningen på 
gymnasienivå och en god investering för individer som har ett högre tillskrivet kulturellt 
kapital. Elever på yrkesförberedandeprogrammen har en social bakgrund där föräldrarna 
besitter liknande utbildningsnivå.7  Då Bourdieu menar att varje enskild individs vanor 
internaliseras utifrån ens sociala bakgrund, så kan teorin om habitus appliceras på hur 
individers vanor kring datoranvändning ser ut. 
   Bourdieus teorier grundas i en fransk kontext vilket kan medföra vissa svårigheter att 
omvandla till en svensk kontext8  då det franska samhället präglas mer av ett strikt 
hierarkiskt utbildningssystem än vad Sverige gör, dock så har även det svenska samhället 
inslag av elitskolor så som Sigtuna humanistiska och Lundsberg. Till skillnad från de 
franska skolorna där elever kan ackumulera sin kunskap utifrån miljön runt skolorna så 
behöver elever i Sverige ackumulera sina kunskaper, som står utanför själva utbildningen, 
genom att tillskriva sig kunskap genom att engagera sig utanför utbildningssystemet.9 
Därför är det intressant att försöka sätta det i en modern svensk kontext där ungdomars liv 
kretsar mer och mer kring datorer. Möjligen finns det specifika preferenser gällande hur 
datoranvändningen ser ut hos elever med högre eller lägre utbildningskapital.

En studie från skolverket visar att elevers benägenhet att välja yrkesinriktade utbildningar 
respektive utbildningar som är högskoleförberedande har en tydlig koppling till deras 
föräldrars utbildningsnivå. Med andra ord ungdomar som väljer yrkesinriktade 
utbildningar tenderar att ha föräldrar med kortare formell utbildning i jämförelse med 
ungdomar som väljer högskoleförberedande utbildningar.”10 
Enligt Donald Broady finns det  en koppling mellan individer som besitter ett högre 
utbildningskapital och deras val av att  studera inom naturvetenskapliga programmet med 
inriktning naturvetenskap.

”Bland gymnasieutbildningarna intar naturvetenskapliga programmet (NV) och i synnerhet 
dess naturvetenskapliga gren/inriktning (NVNA) platsen i toppen av hierarkin. Detta är den 
utbildning som favoriseras av de grupper som är mest välförsedda med utbildningskapital. 
Från ingen annan utbildning är vägen längre till de program som domineras av 

2

6 Skolverket  2012; Lidegran. I, 2009 s 120-121

7 Skolverket 2013, s 12- 13; Broady. D, 2001, s 15-19

8 Bourdieu. P 1984, s xii

9 Broady, D, 1991, s 301-302

10 Skolverket, 2013, s 12-13



arbetsklassbarnen.”11

Genom Lidegrans och Broadys studier samt Skolverkets rapport12 så möjliggörs det  för oss 
att  operonalisera begreppet habitus som ger uttryck för mellan elevers sociala bakgrund och 
deras val av gymnasieprogram. Studierna visar även att elever tenderar att tillskriva sig 
likvärdig utbildningsnivå som sina föräldrar. 

3

11 Broady, D. 2008, s 27

12 Lidegran. I, 2009 s 120-121; Skolverket, 2013, s 12-13;  Broady, D. 2008, s 27



2.1 Syfte
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse som habitus har för 
gymnasieelevernas vanor kring datoranvändning. Skiljer gymnasieelevernas vanorna kring 
datoranvändningen beroende på deras uppsättning habitus?
Datoranvändningen som diskuteras fokuserar på vanorna som eleverna har på fritiden, 
utanför skolans miljö. Det kan handla om tiden de spenderar vid datorn när de kommer hem 
efter skolan eller när de är hemma hos en vän. 

2.2 Frågeställningar
De frågeställningar som studien utgår från är:
1. Skiljer sig gymnasieelevers upplevelser kring datoranvändandet pga. deras habitus?
2. Skiljer sig synen på datorn mellan gymnasieelever som har högre eller lägre 

utbildningskapital?
3. Går det att åskådliggöra några kulturellt gemensamma särdrag hos gymnasieeleverna vid 

de olika gymnasieprogrammen kring deras datoranvändande? 
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3.1 Tidigare forskning
Det här kapitlet ska presentera och diskutera den tidigare forskning som finns om 
datoranvändning. Vår bearbetning av tidigare forskning har resulterat i att vi inte har funnit 
något som har haft syftet att undersöka vilken betydelse som habitus har för 
gymnasieelevernas vanor kring datoranvändning. Därför har vi valt att placera in den 
forskningen som vi anser vara relevant för den här studien i tre kategorier som omfamnar 
det syftet vi har med studien. Den tidigare forskningen som vi vill belysa har fokuserat på 
barn och ungdomars datoranvändning i relation till olika sociala aspekter som behov, 
kategorier och hierarkier. Dessa tre teman fokuserar dock inte på sociala bakgrunder samt 
har ingen förankring i Bourdieu och hans teori om habitus. 

Syftet med att skapa teman över hur forskningsläget ser ut idag är att underlätta för läsaren 
att kunna skapa sig en bild och lättare förstå den forskningen som har bedrivits under de 
senaste åren, men även att få läsaren att  förstå vår studie bättre. Vi vill understryka att vi 
inte selektivt har plockat dessa forskningsbidrag utan dessa teman har dykt upp under vår 
bearbetning av dessa. De teman vi upptäckt är följande: 

• Datoranvändning och sociala behov 

• Inlärning och sociala kategorier

• Dator och sociala hierarkier 

3.1.2 Datoranvändning och sociala behov 
Det första temat vi vill belysa handlar om datoranvändning och sociala behov där Elza 
Dunkels (2007) menar att barn och ungdomar använder Internet för att interagera med 
andra människor och att kunna uppleva saker de annars inte kan uppleva i deras fysiska liv. 
Barn och ungdomar känner ett behov av att få stimulans i deras liv för att kunna berika 
deras erfarenheter och Dunkels (2007) studie påvisar också att ungdomar inte lägger fokus 
på Internets negativa konsekvenser, utan de utvecklar strategier för att kunna stå emot de 
negativa sidorna av Internet. Barn och ungdomar använder dessa strategier för att  kunna 
fortsätta berika sina liv utan att känna sig begränsade av de negativa sidorna som Internet 
för med sig. Precis som Dunkels (2007) anser att  ungdomar använder Internet för att 
uppleva nya saker så säger Daniel Kardefelt-Winther (2013) att ungdomarna använder 
Internet för att  tillfredsställa sina sociala behov. Kardefelt-Winther (2013) menar att det är 
möjligt att kunna förstå ungdomarnas sociala behov utifrån den kompenserande teorin som 
menar att individer som till exempel inte får social stimulans i det verkliga livet 
kompenserar det med att gå online och med deras sociala liv på Internet  så blir de 
tillfredsställda över den tidigare saknaden av social stimulans. Detta kan sedan ses utifrån 
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positiva- och negativa effekter, positiva i den meningen att individerna blir kompenserade 
online av sådant de lider av och saknar i det verkliga livet. Negativa effekter kan ses utifrån 
att  individerna bygger upp ett  Internetberoende på grunder som baseras på saknad stimulans 
i verkliga livet och underlättar inte för individen att söka den stimulansen då tröst går att 
finna online.  Dessa individer som har lidit av den saknade stimulansen ges även en 
trygghet online då de kan få förbli anonyma och lindrar de verkliga problemen.    

Shazia Mumtaz (2001) studie om barns erfarenheter av datoranvändningen hemma och i 
skolan faller också inom kategorin datoranvändning och sociala behov. Det finns en 
skillnad på hur barn och ungdomar använder datorerna i dessa två skilda miljöer. Mumtaz 
(2001) studie visar att barn tenderar att  använda datorer mer hemma än i skolan för att de 
tycker det är roligare att använda datorn hemma än i skolan. Barnen känner mer frihet 
hemma för i skolan känner de att de mest sitter och skriver vid datorerna. De tappar lätt 
fokus i skolan då de känner sig uttråkade. 

3.1.3 Inlärning och sociala kategorier
Det andra temat handlar om inlärning och sociala kategorier. Evans, Norton, Chang, 
Deater-Deckard och Balci (2013) genomförde en studie som belyser frågan hur 
dataspelande samt sociala medier påverkar dagens ungdomar. Författarna fokuserar på 
effekter som dataspelande har på ungdomars lärande och engagemang samt vilka 
funktioner, attribut och mekanismer som har identifierats som de mest framträdande inom 
området. Författarna skapade ett spel vid namn CandyFactory som ett experiment för att se 
om spelet kunde uppmuntra ungdomar att lära sig matematik. Två tidiga test visade att 
spelet har potential att uppmuntra ungdomars engagemang i matematik. Det slutgiltiga 
resultatet visade att de elever som spelade spelet fick högre poäng i de matematiska testen. 
De elever som samarbetade med andra elever visade dessutom att de var mer positiva till 
matematik. Författarna menar på att  det är positivt att spendera tid framför datorn så länge 
det används som komplement till de vanliga utbildningsverktygen och inte ersätter dem.  
De fortsätter antyda att spel vars ändamål är att lära ut kan bygga upp spelarens 
självförtroende och även öka nivån inom alla kunskapsområden som krävs för att lyckas i 
den akademiska världen.

En annan studie relevant  studie påvisar både positiva och negativa aspekter med 
datoranvändningen bland unga. Studien är skriven av Malamud & Pop-Elsches (2011) och 
de menar att  aktiviteter vid datorn kan ge upphov till förbättrad kognitiv förmåga, men att 
det kan leda till försämrade skolresultat. Deras studie påvisar tydligt försämrade resultat i 
engelska och matematik och att det kan vara ett resultat av hur eleverna använder datorerna. 
Väldigt få elever hade pedagogiska program installerade på datorerna och 
datoranvändningen utmynnade istället i datorspelande. Datorspelandet tog dessutom över 
tiden som elever annars hade åsidosatt för läsande och studier. 
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Wittwer (2007) menar att det handlar om hur elever använder datorer som påverkar 
resultaten i skolan snarare hur mycket eller lite de använder datorer. Wittwers (2007) studie 
påvisar inga skillnader i elevernas resultat i matematik vare sig de hade tillgång till en dator 
hemma eller inte. Wittwer (2007) visar också resultaten i matematik inte påverkas av hur 
ofta eleverna använder datorer hemma, dock kan andra fritidssysslor, som t.ex. titta på tv, 
påverka resultaten i matematik. Wittwer (2007) menar att  elevernas resultat i matematik 
inte påverkas av att de sitter vid datorn varje dag eller att de sitter en gång i månaden. Det 
sambandet som fanns mellan användande av datorer och resultat i matematik var att de 
elever som använde datorn i problemlösande aktiviteter tenderade att  öka sin förståelse och 
nå bättre resultat.
   Utöver att datorn ska användes på ett sätt som uppmuntrar eleverna att lära sig som de 
tidigare studierna har påvisat, så tar Wittwer (2007) upp att andra faktorer spelar en stor roll 
för elevernas resultat i skolan, så som socio-ekonomisk status, kön och 
invandringsbakgrund.  
   Elza Dunkels (2007) menar att utvecklingen som skett med ungdomars datoranvändande 
har skapat en distans mellan elever och lärare i skolorna där lärare har svårt att sätta sig in i 
elevernas kontext och därför kan de inte tillfredsställa elevernas behov. Även Mumtaz 
(2001) talar om en distans där distansen växer mellan användandet av datorer i hemmet och 
i skolan. Barnen hade mer användning av datorer hemma än i skolan så det är tänkvärt att 
förändra hur datorer ska användas i skolorna för att uppmuntra barnen till att använda dem 
som utbildningsverktyg.

3.1.4 Datoranvändning och sociala hierarkier
Det tredje temat behandlar datorn och sociala hierarkier där Jeanette Sjöberg (2010) 
studerade det sociala samspelet bland ungdomar på Internet som vi anser kan återfinnas i 
datoranvändande i en hemmamiljö. Sjöberg (2010) kommer fram till att likt individernas 
fysiska liv krävs vissa individuella erfarenheter för att kunna behärska samtalsrytmen på 
Internet och koderna som individer använder sig av under det sociala samspelet. Mindre 
kunskap för att  behärska samspelet och koderna i forum på Internet gör att individer 
riskerar att hamna i ett utanförskap. Hon menar även att mycket av den belysta 
interaktionen mellan ungdomarna handlar om att individerna strävar efter att synas och ta 
plats i chattrummet. Resultatet påvisar att ungdomarna bildar gruppgemenskaper för att 
umgås med varandra utifrån till exempel bestämda smakpreferenser. Detta bidrar även till 
att  ungdomarna positionerar sig inom gruppen och skapar hierarkier utifrån ungdomarnas 
tillkännagivande av olika attribut som ålder, kön, smak, språkbruk och nybörjarskap. 
Ungdomarna positionerar dels sig själva men även andra beroende på deras 
tillkännagivande av de olika attributen. Detta sker genom att  en deltagare positionerar sig 
själv i centrum för en diskussion och sedan tilldelar andra deltagare olika positioneringar, 
personen i centrum tillskrivs där med en slags maktposition och det är upp till de andra 
deltagarna att ta ansvar för sitt aktiva deltagande.
   Sjöberg (2010) menar också att om individen ska få bli en del av nätgemenskapen krävs 
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det att individen är en aktiv deltagare och återkommande agerar tillsammans med andra. 
Det krävs även att individen har en viss självdistans och kan göra rätt avvägningar när ett 
visst uttryck ska förmedlas till de andra deltagarna. Individer får access till nätgemenskapen 
om de lyckas hålla sig lugna och inte ta andra på för stort allvar när de yttrar sig verbalt och 
stundom sarkastiskt. Även Chee (2006) bekräftar att makthierarkier återfinns på Internet 
där personer som inte besitter samma kunskaper inom ett  område tenderar att bli uteslutna 
ur gemenskapen. Respondenterna i Chees (2006) studie uttryckte att ett aktivt 
uppkopplande och engagemang krävdes för att inte hamna i utanförskap på Internet och i 
det fysiska livet.
   Maczewski (2002) menar dock utifrån sin studie att ungdomar uppskattar känslan att vara 
online. De kände att interaktionerna och relationerna över Internet gav dem bra 
erfarenheter. Internet  gav ungdomarna information de annars inte skulle få tag i, vilket 
öppnade deras sinnen och formade åsikter och relationer. 

Sammanfattningsvis har dessa tre teman; datoranvändning och sociala behov, inlärning och 
sociala kategorier, samt datoranvändning och sociala hierarkier belyst vad den tidigare 
forskningen har fokuserat på. Genom bearbetningen av den tidigare forskningen kan vi se 
att  datoranvändandet ger upphov till positiva men även negativa effekter. Dock anknyter 
ingen av dessa kategorier tydligt till datoranvändning och habitus och det är vad vi kommer 
sätta fokus på här. Genom vår kvalitativa metodansats har vi förhoppningen att 
åskådliggöra och bidra till ett möjligt nytt perspektiv över hur gymnasieelever resonerar 
kring sitt datoranvändande. 

3.2 Forskningens relevans för vår studie 
Under den här rubriken kommer vi diskutera vilken relevans som vi ser med den tidigare 
forskningen och vilka beröringspunkter som kan finnas till vilken betydelse som habitus 
har för gymnasieelevernas vanor kring datoranvändning. De teman vi åskådliggjorde i den 
tidigare forskningen kommer under den här rubriken disponeras och diskuteras, i relation 
till syftet, var för sig. 
   De tidigare studierna om datoranvändning och sociala behov ger relevans för att kunna 
belysa hur ungdomars olika agerande och tankar kring datoranvändande. Den här studien 
kan möjligen belysa social stimulans som tillfredsställs genom Internet men genom ett 
bredare perspektiv då resultatet kan skildra om den finns en skillnad beroende på vilken 
sammansättning av habitus mellan kulturellt-, ekonomiskt- och socialt  kapital som eleverna 
besitter. 
   Den tidigare forskningen visar att det snarare handlar om hur ungdomar och elever 
använder sig av datorn som formar deras kunskaper i skolan än att  de använder sig av 
datorer. Det finns inget tydligt samband mellan att ett datoranvändande ska generera i bättre 
eller sämre skolresultat, tidigare forskning har istället påvisat att datorer ska användas på ett 
sätt som ger eleverna möjligheter att utveckla sin kognitiva förmåga genom att utsättas för 
problemlösande aktiviteter. Vi anser att temat inlärning och sociala kategorier ger nytta åt 
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vår studie som fokuserar på sociala bakgrunder och formandet  av habitus och hur det kan 
ge upphov till hur individer använder och talar om datoranvändning. Möjligen kan vår 
studie belysa hur gymnasieelever ser på datorn som inlärningsverktyg och om synen skiljer 
sig åt beroende på deras uppsättning habitus.

Våra reflektioner utifrån den tidigare forskningen kring dator och sociala hierarkier är att 
hierarkier återfinns på Internet och att hierarkierna reproduceras där då ungdomar både kan 
känna uppskattning i aktiviteterna ungdomar utför men även att de i vissa fall känner sig 
tvungna att  aktivera sig då de inte vill hamna utanför gemenskapen. De sociala hierarkierna 
kan reproduceras då ungdomarna utsätts för rådande strukturer på Internet och att de känner 
behov att vara en del av gemenskapen som i sin tur generar i välbefinnande. Möjligen kan 
det finnas ett samband mellan dessa hierarkier och individers habitus i relation till det 
aktuella fältet individen befinner sig inom. För att få mer förståelse kring Pierre Bourdieus 
teorier så kommer hans teorier presenteras i följande kapitel. 
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4.1 Teoretisk referensram
I det här kapitlet kommer vi föra fram Bourdieus begrepp  habitus och diskutera habitus i 
relation till hans kapitalteorier samt Bourdieus teori om fält. 
   Målet med att applicera Bourdieus kapitalbegrepp, fältbegrepp och teori om habitus är att 
se om gymnasieelevernas sociala bakgrund påverkar deras vanor kring datoranvändning. 

Syftet här är att skapa en presentation och reflektion kring habitus, Bourdieus kapitalteori 
och fält som kommer bli aktuella begrepp i resultatkapitlet. Kapitlet innehåller dessutom 
vår förståelse kring teorier där vi dels försöker vara reflexiva och binda samman teori med 
metod för att skapa en helhetsförståelse.  Det är viktigt för oss att poängtera innan fortsatt 
läsning att det är svårt att legitimt överföra Pierre Bourdieus begrepp direkt till en modern 
svensk kontext, då dessa begrepp är utformade ifrån en äldre fransk kontext där det 
kulturella och vetenskapliga livet var väldigt centraliserat.13  
   Bourdieus teorier präglas dock starkt  av ett samhälle där datorn inte hade fått  sitt fotfäste. 
Pierre Bourdieu nämner själv i förordet till den engelska utgåvan av Distinction att han är 
medveten om svårigheterna att överföra det som är kulturellt betingat i Frankrike till andra 
länders samhällsstrukturer.14 Vårt mål är att försöka tillämpa hans begrepp  inom en svensk 
modern kontext. 

Man kan konstatera att  det har vuxit  fram kritik mot Bourdieus teorier där Bourdieu anses 
vara för deterministisk i sina teorier genom att överbetonar på koppling mellan strukturella 
förhållanden och sociala regelbundenheter. De menar alltså att Bourdieus teorier är för 
förutbestämda och inte ser andra orsaksfaktorer så som kön och invandrarbakgrund. 
Kritikerna menar att habitus bara fokuserar på social reproduktion, men är blind för den 
utveckling som sker i samhället.15 

Här följer en presentation av Bourdieus huvudbegrepp som är: habitus, kulturellt kapital, 
utbildningskapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital, symboliskt kapital och fält.

4.1.1 Habitus
Habitus syftar till ett system av dispositioner som är ett resultat av sociala erfarenheter och 
kollektiva minnen som hjälper individen att handla, tänka och orientera sig i den sociala 
kontexten. Detta gör att  individers sätt att agera i den sociala kontexten styrs av individens 
tidigare erfarenheter i den sociala kontexten. En individs habitus är även ett resultat av 
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vanor som internaliserats genom dess sociala bakgrund.16

      Bourdieu menar att preferenser är en del av det sociala, som till exempel om ett  barn 
växer upp i en miljö med klassisk musik så kommer barnet skapa en relation till musiken.17 
På så vis reproduceras normer och värderingar inom grupper som delar social bakgrund. 
   
Habitus är ett  förkroppsligat kapital som varje individ tillhandahar men det är marknaden 
som styr vilka effekter av habitus’ som kan fungera som ett kapital.18  Habitus bör ses 
utifrån ett  svenskt perspektiv som värdesätter olika kapital på ett annat sätt än det franska 
perspektivet där habitus har ett annat värde då det ska kunna ge legitimitet åt studien. Det 
svenska perspektivet och dess maktförhållande i Sverige har en mindre grad av 
dominerande kulturer som i Frankrike och är därmed mindre ödmjuka mot värden som 
representeras av anrika lärosäten i Sverige.19

   Då habitus’ hjälper individen att orientera sig i världen så gör varje individ en automatisk 
sortering av hur världen upplevs och låter de irrelevanta distinktionerna gå omärkt förbi. 
Därmed produceras det handlingar som är formade utifrån känslan att  lyckas i varje given 
situation inom varje unikt fält. Detta handlingsschema gör att individen kan föra sig korrekt 
efter varje given situation med rätt attribut så som smak och preferenser. Habitus påverkar 
individernas handlande då de automatiskt känner av vad som är passande och inte 
önskevärt inom de fält  som individen befinner sig inom. Habitus’ är givetvis under 
förändring och ger olika agerande med hänsyn till aktuellt fält  men det finns en kontinuitet 
som går att återfinna genom individens handlingsvanor för varje givet tillfälle.20

4.1.2 Kulturellt kapital
En del av formandet av habitus’ är det kulturella kapitalet. Mängden kulturellt  kapital är ett 
resultat av  de tillgångar en individ besitter genom sina erfarenheter inom den legitima 
kulturen, som i folkmun ses som ”finkultur”. Kunskap om klassisk musik, litteratur, 
utbildning från respekterade lärosäten samt förmågan att uttrycka sig i tal och skrift kan ses 
som tillgångar som påverkar det kulturella kapitalet.21 
   Elever som kommer från en bakgrund med högre kulturellt kapital placeras vid mer 
prestigefyllda skolor eller program som ackumulerar deras kulturella kapital. Genom att de 
placeras i dessa skolor eller program så skapas en bild av en viss position som eleven 
befinner sig i som i sin tur ger legitimitet åt personen och ökar den kulturella prestationen.22 
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Dessa sociala skillnader uttrycker sig även i lyxvaror som har ett kulturellt  värde och detta 
reproduceras i varje handling som konsument gör.23 Maten kan ses som kulturellt  kapital 
om individen besitter kunskapen och möjligheten att kunna urskilja olika matvarors 
egenskaper. Sättet varje individ äter, hur de väljer rätt mat till varje tillfälle, samt hur de 
talar kring maten och förstår distinktionen mellan lyx- och vardagsmat är ett resultat av 
deras kulturella kapital.24 Individers smakpreferenser skapar relationer med de som delar 
samma preferenser gällande smak. Det återfinns tydligt vid traditionsbundna tillfällen då vi 
träffas och delar våra erfarenheter och reproducerar traditioner.25 

Under Bourdieus sista år lanserade han ett alternativt synsätt över det kulturella kapitalet 
där man kan se det som ett informationskapital. Elever som besitter en högre mängd 
kulturellt  kapital har goda kunskaper och är välinformerade kring vilka möjligheter 
utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala världen erbjuder.26 
   Det är möjligt att se detta beteende och handlingsmönster som en del av uppfostran och 
det sociala arvet, där det kulturella kapitalet  reproduceras från generation till generation.  
Dock påvisar tidigare forskning även att denna reproducering återfinns hos de individer 
som tillskrivs ett lägre kulturellt kapital. Dessa ungdomars val tenderar att styras av den 
sociala tillhörigheten då föräldrarna saknar resursen till att utnyttja valfriheten.27

4.1.3 Utbildningskapital
Ett annat kapital som sätter sin prägel på habitus’ är utbildningskapitalet som starkt  kan 
hänföras till det kulturella kapitalet. Bourdieu menar att de som besitter högt 
utbildningskapital tenderar att  ha förståelse om och uppskatta musik som uppfattas som 
kulturell även fast musiken i sig inte är något som lärs ut i skolan.28 Utbildningsystemet kan 
fungera som ett sätt att konventera det kulturella kapitalet till utbildningskapital. Det ger 
sedan en god grund för en yrkeskarriär som ger vinning både i ekonomiskt- och symboliskt 
kapital.29 Genom denna presentation kan kapitalformerna ses som en livscykel där olika 
kapitalformer konverteras till andra kapitalformer.

Tidigare studier påvisar att ungdomar tenderar att  gå i föräldrarnas fotspår gällande 
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utbildningsval.30  I Sverige så präglas det naturvetenskapliga programmet med inriktning 
naturvetenskap  av elever som kommer från en bakgrund med föräldrar som besitter högt 
utbildningskapital.31  Lidegran menar att individer som har ett högre tillskrivet 
utbildningskapital har möjligheten att  välja mellan ett stort antal program, men i 
verkl igheten väl jer de mellan yt terst  få program.32  Medan elever på 
yrkesförberedandeprogram tenderar att ha föräldrar som ha motsvarande utbildningsnivå.33 

4.1.4 Ekonomiskt kapital
Vidare talar Bourdieu om det ekonomiska kapitalet som är en del av habitus’. Det 
ekonomiska kapitalet kan ses och förklaras utifrån två infallsvinklar. Dessa infallsvinklar 
innefattar olika former av tillgångar som kan ha ett ekonomiskt värde. Till exempel; bostad, 
fordon, pengar och lön. Personer som därmed innehar varor med högt ekonomisk värde 
besitter högre ekonomiskt kapital jämförs vis med den individen som inte kan investera i 
dessa varor. Men ekonomiskt kapital kan även vara i kroppslig form om individen har en 
förståelse för hur pengar kan förvaltas och om individen vet hur man ska föra sig på det 
sättet som accepteras i finansvärlden.34 Det ekonomiska kapitalet ger möjligheten att köpa 
sig tillträde till de rätta lärosätena och detta genererar i sin tur en yrkestitel. Den tillskrivna 
yrkestiteln kan sedan agera som en form av kulturellt kapital. 35  Med det  menar Bourdieu 
att  de som läser vid till exempel ett naturvetenskapligt program kommer kunna ackumulera 
både sitt kulturella- samt ekonomiska kapital då dessa elever har en större möjlighet att 
skaffa sig en yrkestitel med högre ekonomiskt värde. 
   Det ekonomiska kapitalet kan omvandlas till både kulturellt- och socialt kapital genom 
individens tillgång till materiella värden som uppskattas inom olika fält. 36  På så vis kan 
individen erkännas inom de olika fälten och stärka sin ställning kulturellt och socialt.

Det går att  förenkla distinktionerna mellan ekonomiskt- och kulturellt  kapital genom att se 
det som en affärsman som ackumulerar sina ekonomiska tillgångar genom investeringar 
etc. innehar högre ekonomiskt kapital om man jämför med en professor inom humaniora 
som i sin tur besitter högre kulturellt kapital genom sina år av studier. Vi vill tillägga att det 
är en väldigt generaliserande bild av hur det går att förklara skillnaderna mellan ekonomiskt 
och kulturellt kapital.
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4.1.5 Socialt kapital
En till aspekt av en individs unika habitus är det sociala kapitalet. Socialt kapital är ett 
begrepp  som sammanfogar individens relationer med andra individer som till exempel 
släktband, vänskapsband och förbindelsen mellan ens skolkamrater som delade samma 
skolgång i elitskolan. Vidare så kan det  sociala kapitalet ligga till grund för individer att 
kunna ackumulera och dra nytta av sina andra kapitalformer. För att kunna få nytta av sitt 
tillskrivna utbildningskapital eller kulturellt  kapital krävs det att individen har ett betydande 
socialt kapital för att kunna omvandla dessa till ekonomiskt kapital. Genom att ha kontakter 
i näringslivet i form av socialt  kapital kan man omvandla sitt  utbildningskapital som 
individen har tillskrivit sig från en anrik skola till ekonomiskt kapital genom att få en 
yrkeskarriär som genererar i en god inkomst.37

Det sociala kapitalet  skiljer sig ifrån de andra kapitalformerna då det inte är bundet till 
något materiellt eller någon tillskriven titel utan förankras helt i individens sociala band 
med andra individer. Bourdieu menar inte bara att det sociala kapitalet kan användas för att 
betona individers sociala tillgångar utan även vilken relation dessa kan ha på en 
institutionell nivå. Han menar att anrika lärosäten kan rekrytera elever ifrån familjer med en 
hög samhällsställning till skolan och på så sätt får skolan ett bättre anseende.38 

4.1.6 Symboliskt kapital
Till sist talar Bourdieu om det symboliska kapitalet som formas av en individs sociala 
erfarenheter i form av habitus.39  Det symboliska kapitalet kan definieras enkelt som det 
som erkänns inom sociala grupper och ger värde åt individer inom dessa grupper.40 
Bourdieu menar att det symboliska kapitalet ger auktoritet och respekt åt de individer som 
innehar rätt tillgångar som erkänns inom de fält individen befinner sig i41, vi kommer 
presentera begreppet fält under nästa rubrik. Därför är det symboliska kapitalet inte något 
som ger en individ auktoritet och respekt i varje given situation, utan det symboliska 
kapitalet är bundet av gruppers doxa.42  Det är möjligt att se symboliskt kapital som ett 
kapital där Bourdieus andra kapitalformer återfinns. Ekonomiskt kapital kan till exempel ge 
auktoritet inom en social grupp, medan inom den akademiska världen så besitter en 
professor högre symboliskt kapital. Precis som habitus så är symboliskt kapital ett nät av 
dispositioner som är ett resultat av erfarenheter som formar varje individs handlingsmönster 
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i olika situationer.43 
   God tillgång av symboliskt kapital ger därmed individer mer makt inom de fält där 
likasinnade personer handlar. För att nå symboliskt kapital så menar Bourdieu att det också 
krävs utbildningskapital i form av rätt utbildningar för att individerna ska kunna införskaffa 
sig rätt förståelse, samt språkliga kunskaper där förmågan av att tala och skriva genererar i 
respekt.44

4.1.7 Fält
Habitus’ ska alltid ses i relation till Bourdieus fältbegrepp där habitus’ är under en ständig 
omvandling för att  göra sig till rätta inför varje given situation och position.45 Bourdieus 
fältbegrepp  ska ses som ett socialt fält där individer strävar efter att upprätta det delade 
gemensamma mot omvärlden. Individerna inom fältet har en drivkraft som är hängivet det 
gemensamt delade för fältet och därmed upprättas en autonomi som skapar distans mellan 
andra fält och även omvärlden.46 
   Men det  sker även konkurrens inom fälten mellan individerna där de försöker stärka sina 
positioner och därmed förändra maktstrukturen inom fältet. Maktstrukturen är beroende av 
gruppens outtalade doxa som i sin tur är föränderlig och påverkas av interna strider när det 
sker intåg av nya individer som kan ifrågasätta gruppens gemensamma strävan.47 
   Bourdieu menar att allting inte kan ses som fält, en ensam individ skapar inte ett fält 
genom att representera vissa värden. För ett fält  krävs det att individerna har 
sammanstrålats med utgången att de kämpar för liknande värden och det finns en utmålad 
värdehierarki där individerna kämpar med och emot varandra. 
   För att en individ ska kunna gå in i ett fält, till exempel det litterära fältet, krävs det att 
individen dess för innan har inskolat sig själv i ”rätt” värdegrund. Individen bör känna till 
viss historia som är av värde för det litterära fältet och även gjort betydande insatser själv 
som är åtråvärt fältet. På så sätt finns en god grund för att individen ska accepteras som en 
medlem och kunna ge utbyte i gemensamma frågeställningar men betoningen ligger på att 
individen för sig korrekt och likt de andra.48  Individer träder in och ur fälten beroende på 
vart i livet man befinner sig men även vilka mål som är uppsatta. Men individer vistas alltid 
i ett socialt fält  med målet att få något i utbyte, livets kamp skulle man kunna säga. Ett fält 
är beroende av att fungera autonomt för att kunna fortskrida. Det krävs att individerna i 
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fältet ska vara beroende av varandra och kunna sporra varandra att uppnå gruppens mål.49

   Fältbegreppet kan även sammankopplas med de andra begreppen, fältets doxa gör att 
individens schemalagda handlande som grundar sig i individens habitus rättfärdigas och ses 
som naturligt genom fältets doxa. Detta medför att handlandet reproduceras utifrån dels 
individens erfarenheter alltså habitus’ men även den sociala gemenskapen som individen 
rör sig inom.50 En reproduktion som vi dagligen är med och skapar som möjligen ingen 
reflekterar över. 
   Efter att nu ha presenterat Bourdieus teori om habitus och anknutit  det till hans övriga 
teorier samt presenterat viktig kritik mot Bourdieus teorier så ska vi i följande kapitel 
redovisa för studiens kvalitativa metod. 
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5. Metod

5.1 Val av metod
Uppsatsen genomfördes som en kvalitativ studie med en indu-deduktivt metod. Den 
kvalitativa metoden beskriver John. W. Creswell51  som en metod som fokuserar på att 
deltagarna befinner sig i en naturlig miljö där de upplever ett fenomen. Tanken med detta är 
att  forskaren inte vill samla in empirisk data genom att sätta deltagarna i en konstlad miljö 
som inte är skapad enbart för ändamålet. Målet med en kvalitativ studie är att forskaren ska 
vara reflexiva och se till deltagarnas subjektiva åsikter och sina egna individuella 
upplevelser av det aktuella området och inte söka efter universella sanningar. Vi valde att 
tillämpa den kvalitativa metoden för att kunna förstå den bild gymnasieeleverna illustrerar 
av sitt  datoranvändande och deras liv kring det. Studiens syfte och frågeställningar har en 
grund i att nå gymnasieelevernas subjektiva åsikter kring sitt  datoranvändande och därmed 
anser vi att den kvalitativa metoden lämpade sig väl.

Vår studie var en blandning mellan en induktiv- och en deduktiv metod. Det finns för- och 
nackdelar med båda metoderna men genom att kombinera de båda har vi som mål att uppnå 
syftet  med studien som är att undersöka vilken betydelse som habitus har för 
gymnasieelevernas vanor kring datoranvändning. Den induktiva metoden präglar studien då 
det dels inte existerar några teorier kring studiens syfte som vi kan bekräfta eller förkasta, 
och därmed möjliggör det att studien resulterar i empiriskt generaliserarbar data för 
framtida studier.52  Men den induktiva metoden präglar dessutom studien då 
datainsamlingen styrs av studiens frågeställningar och i analysen försöker vi finna samband 
mellan de två olika analysenheterna och därigenom skapas en hypotes som verifieras i 
datamaterialet.53  Nackdelen som kan finnas med den induktiva metoden är att 
datainsamlingen kan bli skev då den vilar på en redan etablerad teoretisk referensram. Detta 
är vi medvetna om och åtgärdar det genom att konsekvent och reflexivt låta datamaterialet 
tala för sig själv.54

Studien har en deduktiv metod då det tematiserade resultatet ställs mot studiens teoretiska 
referensram som härleds från Pierre Bourdieu.55  De samband som har uppdagats i 
datamaterialet och som sedan har bildat teman för analysenheterna testat mot Bourdieus 
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teori om habitus, kapitalteorier och fältteori.56 Som vi tidigare nämnt har Bourdieus teorier 
inte behandlat detta fenomen om habitus’ påverkan av gymnasieungdomars 
datoranvändning. Därför är målet att Bourdieus teorier ska skapa en djupare förståelse och 
tolka datamaterialet som i sin tur har utmynnat i de teman som har skapats i analysen. På så 
sätt har vi som mål att måla upp en bild kring forskningsområdet  snarare än att  verifiera 
någon tidigare teori. Nackdelen att applicera den deduktiva metoden fullt ut i vår studie är 
att  teorin som skapas oftast härleds ifrån en redan etablerad teoribildning.57 Detta undvek vi 
genom att poängtera att det inte existerar någon tidigare teori som har applicerats inom 
samma fenomen.

Vi valde semi-strukturerade intervjuer för datainsamlingen för att komma åt specifika 
särdrag studiens respondenter kan dela samt att finna unika uttryckssätt  som är ett resultat 
av habitus.58 Det ger respondenten möjligheten att styra samtalet utifrån deras berättelser då 
vi värdesätter deras erfarenheter, men studiens fokus ligger på att  få de frågeställningar vi 
formulerat besvarade.

Vi är medvetna om våra egna positioneringar i uppsatsen där vi båda kommer från 
utbildningar som generellt sett har högre utbildningskapital är yrkesförberedande ut 
bildningar men lägre än naturvetenskapliga utbildningar.  

5.2 Urval
Urvalet bestod av elever som studerar på olika program vid två gymnasieskolor i en 
medelstor stad i Sverige, där eleverna utifrån Bourdieus kapitalteori besitter olika mängd 
utbildningskapital.59  För att kunna undersöka vilken betydelse som habitus har för 
gymnasieelevernas vanor kring datoranvändning så har urvalet grundats på ett strategiskt 
urval för att nå elever vid de två olika gymnasieprogrammen. Urvalet grundas utifrån 
studierna som påvisar att elevers habitus skiljer sig åt  mellan elever som studerar vid det 
naturvetenskapliga programmet och yrkesförberedande program.60

Studien bestod av 14 stycken respondenter som studerar vid två olika gymnasieprogram 
som representerar gymnasieungdomar med generellt högre eller lägre utbildningskapital. 
Att vi valde det naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning och det 
yrkesförberedande programmet varför att belysa två ytterligheter där skillnaderna kan vara 
tydliga mellan mängden utbildningskapital hos eleverna. 
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5.3. Respondentregister
För att  underlätta läsningen och att läsaren ska kunna följa analysdelen på ett begripligt sätt 
så har alla respondenter tilldelas fiktiva namn. Här presenteras listan över deltagarna, 
sorterat efter gymnasieprogram. De som ville delta i undersökningen bestod av sju stycken 
från naturvetenskapliga programmet, varav fyra tjejer och tre killar. Vid det 
yrkesförberedande intervjuade vi sju stycken person, varav sex killar och en tjej.  Alla 
elever studerar vid två gymnasieskolor i en mellanstor stad i mellersta Sverige.

• Karin: 15-19 år, Kvinna, naturvetenskapliga programmet

• Anders: 15-19 år, Man, naturvetenskapliga programmet

• Oscar: 15-19 år, Man, naturvetenskapliga programmet

• Sarah: 15-19 år, Kvinna, naturvetenskapliga programmet

• Emma: 15-19 år, Kvinna, naturvetenskapliga programmet

• Emilia: 15-19 år, Kvinna, naturvetenskapliga programmet

• Filippa: 15-19 år, Kvinna, naturvetenskapliga programmet

• Jonas: 15-19 år, Man, yrkesförberedande program

• Kalle: 15-19 år, Man, yrkesförberedande program

• Elin: 15-19 år, Kvinna, yrkesförberedande program

• Alexander: 15-19 år, Man yrkesförberedande program

• Morgan: 15-19 år, Man, yrkesförberedande program

• Mohammed: 15-19 år, Man, yrkesförberedande program

• Petter: 15-19 år, Man, yrkesförberedande program

5.4 Genomförande
Insamlingen av studiens data genomfördes vid två stycken gymnasieskolor i en medelstor 
stad i mellersta Sverige. Den aktuella staden hade en strategi att  alla gymnasieungdomar 
skulle ha tillhandahållits en varsin dator fram till hösten 2013.61  Tanken var att det skulle 
förbättra möjligheterna för eleverna att nå de nationella målen för skolverksamheten.62    
   När intervjuerna är genomförda så transkriberades dem för att ligga till underlag för 
analysen. Analysen av studiens insamlade data kom att präglas av Pierre Bourdieus 
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begreppsapparat, men vårt mål var att  omvandla och förstå den utifrån en svensk modern 
kontext. 

För att  få tillgång till intervjupersoner så upprättade vi i ett tidigt stadium en dialog med 
den kommun där de aktuella gymnasieskolorna hade sitt geografiska fäste. Det resulterade i 
att  vi fick kontakt med en person som blev en värdefull tillgång med sina kontakter inom 
skolväsendet och hon blev därmed en gatekeeper för studien. Vi bad studiens gatekeeper att 
föra en dialog i vår talan med de skolor som ansågs vara relevanta för studiens syfte där en 
skola med yrkesförberedande program och en skola med naturvetenskapligt program med 
naturvetenskaplig inriktning var väsentliga.

Enligt Burgess så är en intervjutid på 1,5 timma optimalt när forskaren väljer att genomföra 
intervjun ostrukturerad.63 För det första kändes inte den tiden genomförbar med just den 
målgruppen då vi dels kom att  bedriva intervjuerna i skolmiljö, och eleverna hade troligvis 
större fokus på att få vara ute med sina vänner än att vi tog upp deras tid. För det andra 
ansåg vi att ostrukturerade intervjuer inte behövdes bedrivas då vi hade specifika 
frågeställningar som var relaterade till om gymnasieelevernas habitus hade betydelse för 
deras vanor kring datoranvändning. Intervjuerna vi genomförde präglades av varierande 
längd där några var väldigt korta medan andra var längre. Flera intervjuer var för korta för 
att  kunna få den data vi sökte. Vi räknade ut medianen för att få en bild över situationen och 
den hamnade på 15 minuter. Det är förståeligt att det kan leda till problem för validiteten 
men vi hade inte utrymme för att genomföra längre intervjuer då insamlingen skedde under 
skoltid vid en period med nationella prov och andra aspekter som tog upp 
gymnasieelevernas tid. För att åstadkomma vår ambition att genomföra längre intervjuer 
hade det troligtvis varit bättre att  intervjun skulle äger rum utanför skoltiden. På så sätt hade 
vi haft en större chans att  undvika problemet med de låga intervjutiderna då respondenterna 
inte skulle påverkas på samma sätt av det som händer runt omkring i skolan med sina 
kamrater.
   Eleverna kom att ställas framför öppna svarsalternativ där målet var att intervjuprocessen 
skulle präglas av flexibilitet och där tonvikten låg vid hur intervjupersonerna förstod 
frågorna och fick uteveckla sina svar64 (se appendix 10.1.4 för frågorna). Men vi vill betona 
att  det tillkom frågor under de aktuella intervjuerna med hänsyn till vad respondenterna 
svarade och visade intresse för. Vid en ostrukturerad intervju kan det uppkomma problem 
då forskaren lättare hamnar i en riskzon där laddade eller vinklade frågor ställs till 
intervjupersonen. Detta problem ville vi minimera genom att ständigt återkomma till de 
frågeformulär som vi hade arbetat fram och efter varje intervju reflekterat och diskuterat 
om vad som gick bra och mindre bra.65 Vårt mål var att upprätta en balans mellan att vara 
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aktiva i form av uppföljningsfrågor eller tolkande frågor om vi ansåg det vara av vikt med 
hänsyn till vad intervjupersonen svarade. Det kunde leda oss till infallsvinklar som vi inte 
var medvetna om, men samtidigt inte vara påträngande utan låta intervjupersonen känna 
trygghet och i så stor mån som möjligt delge sin verkliga uppfattning bortom vinklade 
frågor.66 

Intervjupersonerna godtog att intervjuerna spelades in, så vi gick inte miste om värdefulla 
ordval eller att intervjupersonerna blev felciterade.67 
   Intervjuerna genomfördes enskilt mellan en respondent och en som intervjuade. Vi valde 
det tillvägagångssättet  för att det för oss sparade tid då vi kan intervjua en respondent var 
och med förhoppningen att flera ställde upp. Men vi såg det även som en fördel för att få 
respondenten att känna sig trygg i situationen och minska risken att  respondenten skulle 
känna sig underlägsen om vi satt två personer som frågade och analyserade.68

I resultatdelen fokuserar vi på likheter mellan eleverna som studerar vid det 
naturvetenskapliga programmet samt likheter mellan eleverna som studerar vid de 
yrkesförberedande programmen. Slutligen gör vi en jämförelse mellan gymnasieeleverna på 
de olika gymnasieskolorna för att  se om det existerar några likheter och olikheter mellan 
gymnasieprogrammen. Genom att jämföra gymnasieprogramen så är det möjligt  för oss att 

belysa om deras sociala bakgrund påverkar deras vanor kring datoranvändning. 
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6.1 Etisk aspekt
Det här kapitlet syftar till att klargöra hur vi säkerhetsställer att de fyra etiska kraven som 
Bryman presenterar och hur de efterföljs under datainsamlingen. 69

• Informationskravet - Individerna ska dels bli informerade om att deras deltagande är 
helt frivilligt och forskningens syfte. 

• Samtyckeskravet - Frivilligheten i att delta ska ges tydligt till deltagarna.

• Konfidentialitetskravet - Obehöriga ska inte ha tillträde till de insamlade uppgifterna 
över de deltagande individerna.

• Nyttjandekravet - De insamlade uppgifterna får endast användas till forskningens 
ändamål.

För att  uppnå informationskravet  och samtyckeskravet gick vi innan intervjuerna in i 
klassrummen och presenterade för alla gymnasieelever vad studiens syfte var och betonade 
att deras deltagande var helt frivilligt. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
säkerhetsställdes även under presentationen i klassrummen då vi berättade att deras 
deltagande är helt anonymt, samt att deras svar enbart ska användas av oss och enbart för 
den här aktuella studien. De gymnasieelever som visade intresse att ställa upp på intervjuer 
fick innan genomförandet en ytterligare genomgång av de etiska kraven som studien 
förhåller sig till. Gymnasieeleverna erbjöds även ett papper att ta hem till sina målsmän där 
vi presenterade studiens syfte och de etiska kraven (se appendix 10.1.2 & 10.1.3). 

Med detta resonemang kring etiska dilemman som kan finnas för studiens 
undersökningsområde vill vi knyta an till att vi är medvetna om de riskfaktorer som vi ska 
ta hänsyn till. Men även poängtera att studien har en stark förankring i de etiska 
forskningsprinciperna, samt att resultatet ska starkt kunna sammankopplas med en etisk 
försvarbar studie. De etiska kraven ansåg vi vara nödvändiga för att  samla in datamaterialet 
som vi kommer använda oss av i analysen under följande rubrik. 
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7.1 Resultat och analys
Bearbetningen av de transkriberade intervjuerna har generarat  i att vi har funnit likheter 
bland gymnasieelever och detta vill vi belysa genom att skapa teman som eleverna faller 
inom ramen för. För att besvara studiens första frågeställning om gymnasieelevers 
upplevelser kring datoranvändandet skiljer sig pga. deras habitus, så skapade vi två teman. 
Det första temat benämns som ett målinriktat datoranvändande. Gymnasieelever som faller 
inom ramen för det  temat ser sitt datoranvändande som ett verktyg för att förverkliga sina 
långsiktiga mål mot arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Det andra temat som vi fann 
betecknas som Underhållning och datoranvändande där gymnasieelever ser sitt 
datornanvändande främst som ett redskap för att ge dem nöje i form av sociala medier, spel 
och filmer etc. Dessa två teman ser vi som motpoler där gymnasieeleverna vid de två olika 
programmen skiljer sig åt i deras datoranvändande. 

Studiens andra frågeställning behandlar om synen på datorn skiljer sig mellan 
gymnasieelever  som präglas av högre eller lägre utbildningskapital.
När vi bearbetade respondenternas svar så utmärktes en gemensam syn att  datorn påverkade 
det fysiska livet negativt på så vis att det kan påverka möjligheterna att vara utomhus eller 
att  kroppen tog skada. Men elever på de två gymnasieskolorna la betoning på två olika 
aspekter som kan hänföras till det fysiska livet. Därmed framkom två olika teman där det 
första temat behandlar friluftslivets påverkan. De gymnasieelever som faller inom ramen 
för det temat anser att  det fysiska livet utanför datorns värld påverkas negativt av 
datoranvändandet p.g.a. att man tillbringar mindre tid utomhus. Det andra temat som vi har 
funnit och som relaterar till studiens andra frågeställning betecknar vi som kroppslig 
påverkan. Det temat behandlar den kroppsliga påverkan som datoranvändandet kan ge med 
betoning på kroppslig värk och andra fysiska konsekvenser.

Studiens sista frågeställning är skapad för att se om det är möjligt att åskådliggöra några 
kulturellt  gemensamma särdrag hos gymnasieeleverna kring datoranvändandet. Två teman 
har framkommit genom bearbetningen av respondenternas svar. Det första temat illusterar 
en bild av att gymnasieeleverna skapar en distans mellan sitt eget datoranvändande och 
andra gymnasieelevers datoranvändande i fältet. Temat vill vi benämna som ett 
distanstagande. Det andra temat som framkom var istället motsatsen till det tidigare, där 
var gymnasieeleverna istället väldigt neutrala med sitt  datoranvändande och likställde sitt 
datoranvändande med de andra i fältet. Det temat skulle vi vilja namnge som likställande. 

Under följande rubriker kommer vi plocka ut citat från datamaterialet vi tolkar som uttryck 
för de teman vi skapat. I citaten benämns respondenterna vid deras fiktiva namn. De fiktiva 
namnen återfinns även under kapitlet respondentregister med utökad information om 
studiens deltagare.
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7.1.2 Målinriktat datoranvändande
För att besvara studiens första frågeställning så fann vi en likhet som har åskådats bland de 
gymnasieelever som kan tillskrivas ett  habitus som i högre grad präglas av högre 
utbildningskapital är att dessa gymnasieelever faller inom ramen för temat målinriktat 
datoranvändande.70 
   Det målinriktade datoranvändandet uttrycker sig i form av ett verktyg som eleverna kan 
använda för att förverkliga sina långsiktiga mål mot arbetsmarknaden eller fortsatta studier. 
Ett citat som härleds till det målinriktade temat är följande citat från Karin där hon besvarar 
vår fråga om varför hon valde att  läsa naturvetenskap med naturvetenskaplig inriktning. 
Karin upplever att utbildningen kan generera i en yrkesroll som läkare. Hennes strävan efter 
att  bli läkare ger ett uttryck för ett målinriktat datoranvändande då hon tidigt bestämt sig för 
att utbildningen ska förverkliga hennes ambitioner att bli läkare.

Eh ja, jag har alltid velat  bli läkare, sedan jag var väldigt liten. Så det bästa sättet var att gå 
naturvetenskapliga linjen. (Karin)

Som vi kan se i citatet ovan har Karin en tydlig yrkesorientering med sitt liv.

Ett annat uttryck för temat kan vi se när Karin nämner att hon använder sitt 
datoranvändande som ett verktyg för att bli mer upplyst om sitt framtida läkarmål.  Hon 
målar upp en bild av att hennes datoranvändande ska underlätta för henne att uppfylla mer 
långsiktiga mål genom att besöka hemsidor som kan relateras till hennes yrkesambitioner.

Hm jag det skulle jag säga, eh det  hjälper mig att söka upp saker som jag undrar över. Som 
någon sjukdom, inte vet jag. Jag brukar ha en konstig vana att gå in på 1177 och titta lite 
haha. NE brukar jag använda ganska mycket. Man kan använda den genom att söka jobb, 
som just nu sökte jag sommarjobb inom vården. (Karin)

Karin målar upp en bild där hon strävar efter att bli läkare, samt att hon använder datorn 
som ett verktyg att  kunna ackumulera sin kunskap inom de områden som ger henne större 
möjligheter att lyckas nå sina ambitioner. 

En annan elev som läser naturvetenskap med naturvetenskaplig inriktning är Filippa. Hon 
har också den framtida ambitionen att bli läkare och hon valde att  läsa naturvetenskap för 
att  det skulle både kunna uppfylla hennes ambitioner att bli läkare, men även för att 
programmet är en stor och bred utbildning. Samtalet med Filippa gav ett sken av ett uttryck 
för ett målinriktat  datoranvändande där hennes datoranvändande fokuserar på att 
möjliggöra hennes framtida ambitioner att nå högre studier. 

Stor och bred, jag ska bli läkare (Filippa)

Hmm jo, till exempel jag ska göra högskoleprovet. Så sökte jag och hittade information och 
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övningar ifrån gamla högskoleprovet. Och som sagt information om allt möjligt (Filippa)

Samtalet med Filippa utmynnade sig i att hon har ett yrkesorienterat  uttryck i sin 
beskrivning av gymnasievalet och detta kan sammanlänkas med hennes datoranvändande 
mot att uppnå hennes yrkesambitioner. En tolkning av samtalet med Filippa kan vara att 
hon faller inom ramen för ett målinriktat datoranvändande.

Ett annat uttryck för målinriktat datoranvändande ser vi hos Emilia som läser 
naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap. Hon berättade för oss att 
hennes ambition var att bli sjökapten. Precis som hos Karin så utnyttjade Emilia sin dator 
till att söka information till ämnen som kan sammankopplas till hennes yrkesmål. 

Ja jag vill söka till sjökapten. (Emilia)
 […] Jag söker ganska mycket om vatten och båtar. (Emilia)

Emilia illusterar ett uttryck för att hennes datoranvändande är målinriktat  för att hjälpa 
henne att nå sina ambitioner att bli sjökapten. 

Gymnasielever som läser vid de yrkesförberedande programmen som generellt har ett 
habitus präglat av lägre utbildningskapital ger en mer generell bild av att de inte har ett 
målinriktat datoranvändande. Citatet nedan ifrån Alexander ger en bild av en annan typ av 
datoranvändande som inte går att härleda till ett målinriktat datoranvändande. 

Ja, jag brukar kolla film och kanske hur lång kan en film vara, kanske en och en halv, två 
timmar. Sen brukar jag kolla på fotboll, typ läsa lite Aftonbladet och sånt där. (Alexander)

Samtalet med Alexander utmynnade istället i att  han såg sitt datoranvändande som något 
underhållande. Informationen går inte att  sammankoppla till ambitioner att  nå högre studier 
eller någon framtida yrkesroll. Vi valde Alexander som ett exempel då han ger en generell 
bild av de intervjuer vi genomförde med eleverna vid de yrkesförberedande programmen. 
Därför faller inte gymnasieeleverna inom de yrkesförberedande programmen inom ramen 
för det målinriktade datoranvändandet. Vi kommer under följande rubrik presentera och 
analysera citat från fler elever som har ett mål med sitt datoranvändande.

7.1.3 Underhållning och datoranvändande
Om vi istället vänder blicken mot analysens andra tema som handlade om underhållning 
och datorer så gick det upp för oss att elever vid naturvetenskapliga programmet med 
inriktning naturvetenskap använder, förutom datorn som ett verktyg för att nå deras 
ambitioner, även datorn i ett underhållningssyfte. Men vi kan även se att 
underhållningsaspekten är gemensam för alla elever oberoende gymnasieval. Det som 
utmärker ett  datoranvändande mot ett underhållningssyfte är att datorn ses som ett  redskap 
främst för att få underhållning. Ett uttryck för det kan vara att eleverna använder datorn till 
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sociala medier, filmer och musik etc. 

En elev vi intervjuade vid namn Anders som läser naturvetenskap med naturvetenskaplig 
inriktning berättade för oss att  han brukade besöka sociala medier på nätet  samt kolla på 
serier och filmer. Det kan tolkas att vara ett uttryck för ett datoranvändande med 
underhållningssyfte.

Det är allt  möjligt. Aftonbladet. LFC.nu, alltså Liverpools svenska hemsida, Viaplay, 
Twitter, Tumblr, Facebook. Eh, det är nog de. Sen är det något  annat någon enstaka gång. 
Dessa är standard, de jag går in på varje gång jag är inne på datorn. (Anders)

En bit in i samtalet med Anders så berättade han om vilka aktiviteter han utförde när han 
satt vid datorn. Han berättade att han brukade besöka sidor som enligt vår mening har mer 
betoning på underhållning.

En annan elev som går på det naturvetenskapliga programmet är Sarah. Hon precis som 
Anders ger uttryck för en underhållningsaspekt med datoranvändandet då hon kollar sociala 
medier med mera.

Sociala medier mest. Kanske kollar på nån film. Lyssnar på musik. (Sarah)

Precis som de elever som läser på det naturvetenskapliga programmet så ser vi att eleverna 
som studerar vid det yrkesförberedandeprogrammen tenderar att falla inom ramen för ett 
datoranvändande med underhållningssyfte. Ett exempel på detta är Jonas som svarade att 
hans datoranvändande fokuserades på spel och sociala medier. Dessa aktiviteter ger uttryck 
för ett datoranvändande som kan hänföras till ett underhållningssyfte. 

Spel och så. Sociala medier. (Jonas)

Det är inte bara Jonas som använder datorn i underhållningssyfte bland eleverna vid det 
yrkesförberedande programmet. Även Kalle berättade för oss att han använde datorn till att 
kolla på serier.

Det är väl serier, chattar med kompisar och så där. (Kalle)

Citaten vi analyserat illusterar en bild av att både elever vid det naturvetenskapliga 
programmet och de yrkesförberedande programmen använder datorn i underhållningssyfte. 
Därmed sker det en distinktion mellan eleverna i hänsyn till det målinriktade 
datoranvändandet, och en tolkning av resultatet är att det finns en likhet mellan eleverna 
gällande underhållningstemat. 

7.1.4 Friluftslivets påverkan
För att besvara studiens andra frågeställning så målades det upp en bild hos de 
gymnasieelever som studerar vid naturvetenskapliga programmet att datoranvändandet 
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leder till att man tillbringar mindre tid utomhus vilket är ett uttryck för temat friluftsliv. 
Följande citat nedan faller därmed inom ramen för det första temat friluftsliv.

 […] Alltså jag har inte alltid suttit så mycket vid datorn liksom. Det  är ofta ute och lek alltså 
när jag var yngre. Det är bättre tycker jag. (Anders)

Anders gör här en poäng av sitt datoranvändande då han målar upp en bild av att det finns 
negativa konsekvenser med att använda datorn. Han uttrycker att det är bättre att vara ute 
och att  datorn har skapat en barriär mellan en längtan att vara mer ute och att verkligen 
komma ut i naturen. 
   
En annan gymnasieelev som även han talar om att man spenderar mindre tid utomhus är 
Oscar. Han beskriver det som att man stänger in sig rätt mycket och inte är utomhus och gör 
något roligt. 

Ja man stänger in sig rätt mycket. (Oscar)
 […] Men det är ju så, att  man sitter inne hela tiden, inte så här utomhus och gör nåt roligt. 
(Oscar)

Karin som var med tidigare i analysen och föll inom ramen för ett  målinriktat 
datoranvändande blir även aktuell i detta tema. Även hon har som de tidigare personerna 
belyst att man skulle kunna tillbringa mer tid utomhus. Karin säger även att 
datoranvändandet är tidskonsumerande och egentligen skulle man kunna utföra andra saker.

Eh ja, det är ganska tidskonsumerande hehe, man kan göra mycket  andra grejer. Man skulle 
kunna vara ute mera antar jag. (Karin)

Genom bearbetningen av våra samtal med respondenterna så är en tolkning att studenter vid 
det naturvetenskapliga programmet ger uttryck för de aspekter som härleds till 
friluftslivstemat. Våra samtal med eleverna vid de yrkesförberedande programmen 
utmynnade också i svar där de negativa effekter av datoranvändandet kom på tal, men de 
talade mer om de fysiska konsekvenserna som uppkom genom stillasittande. Under 
följande rubrik kommer temat om kroppslig påverkan presenteras.

7.1.5 Kroppslig påverkan
Som vi presenterade under rubriken friluftslivets påverkan så ansåg elever vid det 
naturvetenskapliga programmet att datoranvändandets konsekvenser var att de spenderade 
för lite tid utomhus medan de elever som studerar vid de yrkesförberedande programmen 
snarare talade om kroppslig påverkan. Det som ger uttryck för kroppslig påverkan av 
datornanvändandet är att  eleverna poängterar att  de får ont i kroppen eller andra fysiska 
åkommor. Därmed faller följande citat inom ramen för det andra temat som är kroppslig 
påverkan.
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En gymnasieelev som vi anser ger uttryck för detta är Kalle då han förklarar att  det kanske 
är svårt att sätta tidsbegränsningar för sitt  datoranvändande och detta leder då till en 
kroppslig trötthet.

Ja att du kanske sitter uppe lite längre än vad du borde. Ja du blir trött. (Kalle)

Kalle berättar att tiden framför datorn gör honom trött och vi tolkar att  det ger ett  uttryck 
för en kroppslig påverkan.
   Även Morgan är inne på samma negativa konsekvenser som Kalle är då han förklarar att 
man får otroligt ont i ryggen av att sitta en längre tid. Så även Morgan anser vi ger uttryck 
för det här temat när han berättar om värken som uppkommer när man sitter still länge 
framför datorn.

Aa man får otroligt ont i ryggen av att sitta åtta timmar vid den där stolen. (Morgan)

En till gymnasieelev som uppmärksammade oss om de kroppsliga konsekvenserna som ett 
datoranvändande kan medföra är Mohammed. Han beskriver påverkan som att man blir stel 
i nacken och ryggen samt att axlarna åker fram. 

Man sitter mycket stil blir stel i nacken och ryggen. Axlarna blir framåtflyttade. 
(Mohammed)

Det var inga elever vid det naturvetenskapliga programmet som berättade för oss under 
intervjuerna om negativa konsekvenser som kan härledas till kroppslig påverkan. Som ett 
exempel på detta svarade Oscar vid det naturvetenskapligaprogrammet att man stänger in 
sig inomhus och berättar inte något om att datoranvändandet påverkar kroppen i form av 
värk.

Ja man stänger in sig rätt mycket. (Oscar)

7.1.6 Distanstagande
För att  besvara studiens tredje frågeställning som fokuserar på om det finns några kulturellt 
gemensamma särdrag hos gymnasieeleverna kring datoranvändandet så målades det upp 
en gemensam bild att de gymnasieeleverna vid naturvetenskapliga programmet berättade 
om att de gjorde en skillnad mellan sitt eget  datoranvändande och andras datoranvändande. 
De tog därför ett distanstagande mot andra elever. 
En tolkning utifrån citaten som följer ifrån eleverna vid det naturvetenskapliga programmet 
är att eleverna gör en skillnad mellan sitt  eget datoranvändande och andra elever inom 
samma fält. Vår tolkning är att  elevernas distanstagande sker på premissen att benämna sitt 
eget agerande som det korrekta agerandet till skillnad från de andra i fältet. 

Den första gymnasieeleven som utryckte sig inom ramen för temat distanstagande var 
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Emilia. Hon berättade för oss att hennes klasskamrater använde datorn på ett felaktigt sätt 
då de använde datorn till att besöka Internetsidor eller spelade spel som hon ansåg vara fel.

Vissa, eh, använder det på väldigt  fel sätt. Det  är så där modesidor och köpa kläder under 
lektionstid. Och det är spel för killarnas del och så där. (Emilia)

I citatet  ovan uppmärksammar Emilia att andra elever i klassen använder datorn på fel sätt 
enligt henne. I följande citat från Emilia så anser hon att de andra eleverna fokuserar på fel 
saker i klassrummen och att datorn snarare försvårar skolarbetet än att underlätta. Hon 
berättar att datorn förstör mer och försvårar arbetet för andra i klassen. 

Att en dator blir mer som, ah, inte för att underlätta skolarbete, utan mer för att förstöra det  för 
det mesta liksom. För det lockar verkligen, för det  finns så mycket saker att kolla och göra så 
där. (Emilia)

Den samlade bilden av citaten vi presenterade från Emilia åskådliggör ett distanstagande 
som Emilia ger uttryck för då hon talar om att andra elever i klassen använder datorn på fel 
sätt i relation till sitt egen datoranvändande. 

Karin gjorde ett  liknande distanstagande som Emilia då hon ansåg att hennes eget liv inte 
kretsade kring sociala medier som hon ansåg att andra i klassens liv gjorde. En tolkning av 
intervjun med Karin vara att hon skapade en distans då hon ansåg att hennes klasskamraters 
datoranvändande gick ut över lektionstiden. 

Ja alltså jag tänker mycket på det  i alla fall i klassrummet därför att många har svårt att lägga 
ifrån sig den. Alltså jag är ingen människa som behöver ha koll, alltså som går in på sociala 
medier. Alltså min vardag går inte runt sociala medier fast det är många som har det så. Det 
märker man på lektionerna istället för att lyssna går de in på sådant. (Karin)

Karin ser en skillnad mellan sitt  datoranvändande och andra elever i klassen där hon inte 
ser sin vardag kretsa kring datorn som hon poängterar att andra elevers vardag gör.

Ytterligare en elev som möjligen skapar distans mellan sitt eget datoranvändande och andra 
i klassens är Filippa. Hon anser att de andra använder datorn för mycket  och att  många är 
fast i, som vi tolkar det, ett beroende av datorspel. 

För mycket haha. Många är fast i onlinespel och sånt. (Filippa)

Det sista citatet kommer från Emma som även hon anser att andra använder datorn mer än 
vad hon gör i skolan. 

Eh vi använder datorn väldigt  mycket, jag använder väl datorn minst då jag har mitt intresse. 
(Emma)

Emma påpekar att  hon inte använder datorn lika mycket som andra elever då hon har ett 
intresse som tar upp  all hennes tid. Emma målar upp en bild där ett distanstagande möjligen 
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kommer i uttryck då hon anser att hon använder datorn minst inom sitt  eget fält  då hon har 
ett intresse som inte är relaterat till datoranvändande.

7.1.7 Likställande
För att besvara studiens tredje frågeställning så fann vi att de gymnasieeleverna vid de 
yrkesförberedande programmen föll inom ramen för temat likställande. Dessa 
gymnasielever berättade att de använde datorn på ett liknande sätt som sina klasskamrater, 
och det är något som skiljer gymnasieprogrammen åt utifrån våra samtal med respondenter 
från alla programmen.
Citaten nedan ger en bild av att eleverna likställer sig eget  datoranvändande med andra 
elever i samma fält. 

Följande citat ger uttryck för ett likställande då en elev vid ett yrkesförberedande program 
anser att hans eget datoranvändande ser ut på samma sätt som för andra elever i klassen.

På samma sätt typ.(Jonas)

Fortsättningsvis så gör en annan elev uttryck för ett  likställande då han anser att  andra i 
klassen använder datorn på ett liknande sätt som han själv gör. 

Ja, de går väl in på Facebook som jag gör. Vi är nästan lika. (Alexander)

Alexander ger svaret att eleverna i hans klass går in på Facebook som han själv också gör. 
Han anser att hans klasskamrater använder datorn på nästan liknande sätt och det är därmed 
ett uttryck för likställande. 
   Även Petter i samma klass ger uttryck för ett likställande då han berättar att precis som 
andra i klassen så använder han datorn på ett liknande sätt som hans klasskamrater.

De använder den väl i stort sätt som  jag, jag känner inte till de i min klass så bra. De spelar 
väl lite så. (Petter)

Petter likställer därmed sitt användande med andra elever i klassens datoranvändande då 
han antar att han använder datorn på liknande sätt som de andra fastän han medger att  han 
inte känner klasskamraterna så väl. Alla citaten från eleverna som studerar vid de 
yrkesförberedande programmen kan tolkas att ge uttryck för temat likställande. 

Eleverna vid det naturvetenskapliga programmet berättade inte att de såg sitt 
datoranvändande som något som kan likställas med andra i klassen. Därmed kan det tolkas 
som om de både gymnasieklasserna står i kontrast till varandra där eleverna som läser 
naturvetenskap  skapade en distans mellan sig själva och de andra i klassen, men även 
förhöjde sitt eget datoranvändande som ett mer korrekt sätt att använda datorn på. Eleverna 
vid de yrkesförberedande programmen hade en annan betoning på sitt datoranvändande i 
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relation till andras då de inte såg någon skillnad i hur de och andra i klassen använder 
datorn.

7.2.1 Sammanfattning av resultat
Under denna rubrik ska vi presentera en sammanfattning av studiens resultat. Resultatet 
grundar sig i analysen av respondenternas svar i relation till studiens syfte och 
frågeställning. Studiens första frågeställning om gymnasieelevers upplevelser kring 
datoranvändandet skiljer sig åt pga. deras habitus besvarades genom att vi åskådat två olika 
sätt för gymnasieeleverna att uppleva sitt datoranvändande på. Något som framträder 
genom samtalen med gymnasieeleverna är att elever ifrån det naturvetenskapliga 
programmet berättade att sitt  datoranvändande kan hjälpa dem att nå sina ambitioner i form 
av yrkeskarriär eller högre akademiska studier medan elever som studerar vid de 
yrkesförberedande programmen istället fokuserade sina berättelser på att de såg datorn som 
något som kunde ge dem underhållning. Något som framträdde under analysen av 
intervjuerna var eleverna oberoende program använde datorn för att  kunna ge dem 
underhållning.

Studiens andra frågeställning är om synen på datorn skiljer sig mellan gymnasieelever som 
har olika habitus som präglas av högre eller lägre utbildningskapital? Det som uppdagades i 
intervjuerna var att gymnasieelever från det naturvetenskapliga programmet berättade att 
datoranvändandet tog över tid som borde spenderas utomhus. Till skillnad från dessa elever 
så ansåg eleverna från de yrkesförberedande programmen under sina intervjuer att 
datoranvändandet påverkade det fysiska livet i form av värk i kroppen. 

Studiens sista frågeställning som behandlar om det  går att åskådliggöra några kulturellt 
gemensamma särdrag hos gymnasieeleverna vid de olika gymnasieprogrammen kring deras 
datoranvändande besvaras genom att  det trädde fram i samtalen med respondenterna att  det 
fanns tendenser till ett gemensamt sätt att se sitt datoranvändande beroende på vilken 
utbildning eleverna läser. Eleverna vid det naturvetenskapliga programmet berättade att de 
använde datorn på ett sätt som de andra i klassen inte gjorde. De berättade dessutom under 
intervjuerna att  deras datoranvändande var det  korrekta gentemot de andras 
datoranvändande. Eleverna vid de yrkesförberedande programmen berättade att  de använde 
datorn på ett liknande sätt som sina klasskamrater. De ville inte distansera sig från sina 
kamrater i klassen.

Efter att nu ha presenterat studiens resultat i relation till syftet med studien och de 
tillhörande frågeställningarna följer nu en diskussionsdel där resultatet kommer att 
diskuteras i förhållande till Bourdieus teorier och den tidigare forskningen om 
datoranvändande samt kritiskt  granska den problematik som uppstått under genomförandet 
av studien.
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8.1 Diskussion 
Vi har som mål i diskussionskapitlet att väva samman studiens olika delar till en helhet och 
vara reflexiva i våra tankar kring de fenomen som åskådats under genomförandet. Fokus 
kommer ligga på att binda samman studiens syfte med de resultat som har framkommit, 
tillsammans med att vi applicerar den teoretiska referensramen. Slutligen vill vi framföra 
resultatet i relation till tidigare forskning men även nyttan inför framtida forskning. 
Avslutningsvis kommer målet vara att föra en reflexiv diskussion över arbetet. 
   Vi kommer börja med att diskutera syfte och frågeställningar med hänsyn till resultatet 
och den teoretiska referensramen. Sedan kommer diskussionen lägga fokus på den tidigare 
forskningen vi presenterade tidigare i uppsatsen. I rubriken efter diskussionen om tidigare 
forskning så kommer vi presentera förslag över hur framtida forskning kan bidra med för 
att  skapa en djupare förståelse över hur habitus påverkar datoranvändning. Slutligen 
kommer vi föra en självkritisk diskussion där vi reflekterar över genomförandet av studien.

8.1.2 Resultat relaterat till syfte och teori
En tolkning som vi gör är att de gymnasieelever som hade ett högre tillskrivet 
utbildningskapital i deras habitus hade ett målinriktat sätt att använda datorn. Detta kan ses 
som att de individer som har ett större nedärvt utbildningskapital utnyttjar datorns 
möjligheter att dels sträva efter att utvecklas personligen för att kunna nå högre uppsatta 
mål i studier samt yrkeskarriär. Till skillnad från eleverna som studerade på det 
naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning så såg eleverna från det 
yrkesförberedande gymnasieprogrammet datorn mer som ett underhållningsverktyg snarare 
än något som kan hjälpa dem att söka information och utveckla sin egen kompetens.

En likhet vi fann var att gymnasieleverna från båda programmen såg datorn som ett verktyg 
att ge dem underhållning. Vår tolkning av datamaterialet är att datorn som 
underhållningsverktyg är något  som genomsyrar dagens ungdomar oberoende från vilken 
social bakgrund de kommer från. Att ungdomar använder datorn till underhållning skiljer 
sig därmed inte mellan olika gymnasieprogram. Vi förstår att gymnasieungdomar är en 
målgrupp där datorer är en stor del av vardagen och därför är det en mer självklarhet att 
använda sig av datorn i flera samband. 
   En tolkning ifrån studiens resultat är att mängden utbildningskapital som finns nedärvt i 
ens habitus kan påverka hur varje elev använder och utnyttjar datorn. Utbildningskapitalet 
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är starkt kopplat till det kulturella kapitalet71 och Bourdieu menar att personer som hamnar i 
denna kategori är mer informerade kring vilka möjligheter utbildningsväsendet, yrkeslivet 
och den sociala världen kan ge.72  Vi kan då uppskatta utifrån datamaterialet att eleverna 
som har ett  habitus som präglas starkare av högre utbildningskapital kan utnyttja datorn för 
att  kunna ackumulera sina egna kunskaper som ger dem högre symboliskt kapital.73  Vi 
anser att individerna som har ett målinriktat datoranvändande söker sig till sådana källor 
och fält på Internet där de kan införskaffa sig rätt förståelse, en förståelse som kommer att 
verifieras av de individer som tillhör de fält  som starkt kan ses i relation till den framtida 
yrkesroll eller studieambitioner som individerna har gett uttryck för.74

   Samtalen med eleverna vid de yrkesförberedande programmen gav uttryck för ett 
datoranvändande med ett underhållningssyfte snarare än ett datoranvändande som var 
målinriktat mot ens ambitioner, yrke och studier. En tolkning som vi gör är att dessa elever 
har en god möjlighet att få ett lönearbete efter studenten som hänförs till det program de 
läser. Därmed har inte eleverna gett uttryck för ambitioner att nå en yrkesroll som kräver 
fortsatta studier. 
   En annan tolkning är att eleverna vid de yrkesförberedande programmen ingår i ett  fält 
som präglas av individer med ett habitus med mindre utbildningskapital. Som vi nämnde 
tidigare så finns det en nära relation mellan utbildningskapital och kulturell kapital75 och då 
dessa elever besitter ett  lägre nedärvt utbildningskapital76 så får dem inte den informationen 
som krävs kring vilka möjligheter som en dator kan ge dem för att kunna nå högre 
ambitioner i yrkeslivet och utbildningsväsendet.77 Med detta sagt så ser vi utifrån studiens 
datamaterial två ytterligheter som tillsammans bildar en sämre utgångspunkt för dessa 
elever att ta tillvara på datorns möjligheter, dels då de kommer ifrån en socialbakgrund där 
de inte har tillskrivit sig en förståelse kring de möjligheter datorn kan medföra. För det 
andra ingår det  i ett fält som inte heller bygger upp förståelsen över vilka aktiviteter vid 
datorn som kan stärka och ligga i linje med deras framtida ambitioner inom arbetslivet eller 
skolväsendet.

Utifrån materialet från intervjuerna är en tolkning att gymnasieelevernas habitus påverkar 
deras syn på datorn. Där elever med högre utbildningskapital anser att  den negativa 
konsekvensen med ett datoranvändande är att de förlorar möjligheterna att  vistas utomhus, 
medan elever med lägre utbildningskapital snarare har betonat de kroppsliga 
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konsekvenserna i form av värk eller andra fysiska åkommor. 
   En möjlig tolkning är att de gymnasieelever med högre utbildningskapital vill agera på ett 
sätt som anses vara det korrekta agerandet. Den allmänna bilden av vad som är ett korrekt 
agerande idag är att människor ska leva ett sunt och aktivt liv anser vi. Det vill vi koppla 
ihop med det Bourdieu menar är ”finkultur”.78  Då det som är finkultur är det som anser 
vara legitimt i samhälle. Vi tolkar det som att eleverna med högre utbildningskapital anser 
att  datoranvändandet går ut över friluftslivet då de vill agera på ett sätt som anses vara 
legitimt och för att på så sätt stärka eller behålla deras ställning inom fältet. Tolkningen som 
vi gör av de utsagor från elever som besitter ett habitus präglat av lägre utbildningskapital, 
då de istället nämner de fysiska konsekvenserna av ett datoranvändande, kan hänföras till 
deras gymnasieval. En fortsatt tolkning vi gör är att dessa elever studerar inom ämnen som 
kommer ge dem yrken som exempelvis snickare, målare eller andra hantverkare så blir 
kroppen ett viktigt verktyg för att utföra sitt arbete och bli avlönade. Därför uppfattar vi det 
som att det finns en oro bland eleverna att  deras kropp kommer att ta skada av det 
stillasittande som datorn innebär. 
   Vi kan finna en förklaring till varför dessa elever ger gemensamma och entydiga svar 
kring deras syn på datoranvändandet. Flera av dessa elever har under intervjuerna påpekat 
att  familj, släkt och vänner har en anknytning till de yrken som eleverna vill nå med sin 
utbildning. Därmed anser vi att deras sociala bakgrund både medvetet och omedvetet har 
påverkat eleverna till gymnasievalet och även implementerat tanken kring att ha en 
medvetenhet och även en oro över att  få fysiska skador då det kan påverka deras yrkesroll. 
Elevernas tankar kring de fysiska konsekvenserna som stillasittande kan medföra anser vi 
ha internaliserats ifrån deras sociala bakgrund.79 

Det är möjligt att se att eleverna från både det naturvetenskapliga programmet samt 
eleverna från de yrkesförberedande programmen visar en medvetenhet kring det 
hälsosamma livet som är aktuellt i Sverige idag. Det som Bourdieu menar är finkultur anser 
vi vara något som är föränderligt i den mån att samhället har förändrats och att media idag 
har en större påverkan av vad som människor anser vara ett legitimt sätt att förhålla sig. 
Därmed har hälsomedvetenheten gett uttryck i elevernas svar, men skillnaden är att 
gymnasieeleverna vid det  naturvetenskapliga programmet visade mer engagemang i att 
förändra sin livsstil för det bättre än de som läser vid de yrkesförberedande programmen. 
Vår tolkning av detta resultat  är att eleverna vid det naturvetenskapliga programmet har ett 
symboliskt kapital där deras auktoritet stärks och erkänns inom fältet  då de uppvisar ett 
starkare hälsotänk kring de negativa effekterna som ett datoranvändande kan medföra.80 Vi 
anser att den auktoritet och respekt som dessa elever ger uttryck för och förmedlar i sina 
svar bör ses i relation till fältet för det  är endast i fältet som auktoriteten och respekten kan 

34

78 Broady. D 1998,  s 6

79 Broady. D 1998, s 3; Broady, D, 1991, s 225-226

80 Broady. D 1998, s 6, 2005, s 8



besannas. Då eleverna vid det naturvetenskapliga programmet svarat  entydligt om deras syn 
kring datoranvändandet så anser vi att det aktuella fältets doxa präglas starkt medvetenhet 
kring ett hälsotänk med fokus på ett aktivt friluftsliv.81  Vänder vi istället blicken mot de 
elever som studerar vid de yrkesförberedande programmen så präglas deras fälts doxa 
också av en hälsoaspekt men den fokuserar mer på de fysiska konsekvenserna som kan 
uppstå i form av värk och skador. 

En tolkning som vi gör utifrån samtalen med gymnasieeleverna att de elever som studerar 
vid naturvetenskapliga programmet skapar en distans mellan sig själva och övriga elever 
vid programmet då de anser att andra i klassen använder datorn på ett sätt som missgynnar 
deras skolgång och att andra elever dessutom använder datorn mer frekvent än vad dem 
själva gör. Distansen sker då eleverna uttrycker att deras datoranvändande är mer korrekt än 
de andra eleverna inom fältet. De har en strävan efter att förhöja sitt agerande och 
legitimisera sitt datoranvändande som det korrekta sättet att förhålla sig till datorn. Vi kan 
möjligen se att detta är återkommande och något som eleverna gemensamt delar då varje 
elev uppmärksammar det i sina samtal med oss. 
   En tolkning är att eleverna vid det naturvetenskapliga programmet har ett  habitus som 
präglas av högre symboliskt kapital då de ger uttryck för att  tillskriva sig en högre 
maktposition gentemot de likasinnade individerna inom samma fält.82  Då eleverna ger 
uttryck för att förhöja sitt eget datoranvändande som det korrekta anser vi att det sker 
interna strider i det aktuella fältet där de yngre medlemmarna vill öka sin ställning.83 
Eleverna vid de yrkesförberedandeprogrammen har i sina svar möjligen uttryckt ett 
likhetställande mellan sitt  eget datoranvändande och de andra eleverna inom samma 
aktuella fält. De talar om att deras datoranvändande används på liknande sätt  för alla i 
klassen. Det gemensamma för dessa elever är därmed att de inte har någon strävan efter att 
skapa någon distans mellan sig själva och andra inom fältet. En tolkning kan vara att deras 
habitus kan medföra att deras handlande i den sociala kontexten inte grundar sig på 
premissen att förhöja sin egen auktoritet.84

Slutligen vill vi föra ett resonemang kring de två kapitalformer som inte har belysts i det 
här diskussionskapitlet som är det ekonomiska- och sociala kapitalet. Vid intervjutillfällena 
ställde vi frågor med utgångspunkten att  vi skulle kunna nå dessa kapitalformer. För att  nå 
det ekonomiska kapitalet  ställde vi frågor till eleverna om hur många datorer de ägde och 
hur viktigt märket var vid inhandlandet av datorn. Ingen av eleverna vid varken det 
naturvetenskapliga programmet eller de yrkesförberedande programmen gav uttryck för att 
de ägde många datorer eller att märket hade någon betydelse ekonomiskt. 
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   I frågorna om elevernas datoranvändning så kunde inte elevernas svar tolkas som någon 
form av socialt kapital, därmed faller dessa två kapitalformer bort. 

8.1.3 Tidigare forskning
Vi delade in den tidigare forskningen i tre teman. Dessa teman var datoranvändning och 
sociala behov, inlärning och sociala kategorier och datoranvändning och sociala hierarkier. 
Vi kommer diskutera vårt resultat  och jämföra med vad tidigare forskning kommit fram till. 
Här återges en kortare sammanfattning av tidigare forskningen för att i texten kunna se 
likheter och skillnader mellan tidigare forskning och vår studie. 

8.1.3.1 Datoranvändning och sociala behov
Precis som Elza Dunkels (2007) menar att  ungdomar använder datorn för att få stimulans 
och berika sina erfarenheter så kan vår studie möjligen bilda en uppfattning av att de elever 
som studerar vid det naturvetenskapliga programmet vill berika sina erfarenheter genom att 
ackumulera sina kunskaper inom områden som berör deras ambitioner i framtida studier 
eller yrkeslivet. I vår studies resultat så kan vi se vissa tendenser av att medvetenheten även 
går att finna i elevernas resonemang kring de konsekvenser som uppstår vid ett aktivt 
datoranvändande och därmed inte enbart de negativa konsekvenserna med Internet. 
Ungdomar har därför utvecklat en medvetenhet kring de konsekvenser som existerar med 
datoranvändandet i allmänhet. 
   Kardefelt-Winther (2013) menar också att ungdomar söker social stimulans på Internet, 
men han diskuterar kring den kompenserande teorin att ungdomar använder datorn till att 
kompensera den brist på stimulans som de har i deras fysiska liv. Vår studie visar i relation 
till Kardefelt-Winthers (2013) studie att gymnasieelever använder datorerna på liknande 
sätt vare sig dem är hemma eller i skolan och att eleverna kompenserar bristen på stimulans 
i skolmiljön med att t.ex. använda datorn på ett sätt som missgynnar dem själva i skolan. 
Utifrån vår studies resultat så kan vi göra en tolkning av att gymnasieelever oberoende 
kontext använder datorn på liknande sätt. 

8.1.3.2 Inlärning och sociala kategorier
Evans, Norton, Chang, Deater-Deckard och Balci (2013) påvisade att datorer kan ge 
positiva resultat i skolan om datorn används på ett sätt som kompletterar 
utbildningsverktygen och inte ersätter dem. 
   Respondenterna i vår studie framförde en negativ aspekt med datoranvändandet i skolan 
där de ansåg att gymnasieeleverna tenderade att använda datorn på fel sätt. Vi är medvetna 
om att Evans, Nortons, Changs, Deater-Deckards och Balcis (2013) studie fokuserar på 
datorn som utbildningsverktyg i skolan, men vår studie visar att  datorn får eleverna att 
tappa fokus från lektionerna och andra skolrelaterade aspekter. 
   Malamud & Pop-Elsches (2011) studie visar på att ett datoranvändande i skolmiljön 
utmynnar i ett datorspelande snarare än en aktivitet som ska hänföras till lärandeprocessen. 
Vår studie kan möjligen måla upp en bild på ett liknande sätt som Malamuds & Pop-Elches 
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(2011) studie att datorn i skolan används på ett sätt som snarare utmynnar i andra aktiviteter 
som missgynnar eleverna i skolan. Dock är det bara de eleverna som läser på det 
naturvetenskapliga programmet som ger uttryck för att  använda datorn på ett frekvent sätt 
då eleverna vid de yrkesförberedande programmen utförde mer praktiska moment under 
lektionstid så de hade inte möjligheten att använda datorerna.

8.1.3.3 Datoranvändning och sociala hierarkier
Jeanette Sjöberg (2010) menar i sin studie att det går att finna maktpositioner på Internet 
där ungdomar skapar en social ordning utefter olika attribut som i sin tur placerar dem på 
olika sätt i rummet. Vår studie kan komplettera detta resonemang genom att visa att elever 
med högre utbildningskapital försöker positionera sig och stärka sin ställning genom att 
hänvisa sitt  datoranvändande som det korrekta sättet. Därmed kan en gemensam bild kring 
sociala hierarkier skapas i relation både till Internet men även hur man talar kring sitt 
datoranvändande. Det Sjöberg (2010) menar med nätgemenskap  anser vi ha en likhet med 
Bourdieus fältbegrepp. Likheterna är att deltagarna på Internetforumen som Sjöberg (2010) 
har undersökt så sker det grupperingar utefter smakpreferenser där medlemmarna har 
gemensamma uttryckssätt. Dock kan vår studie komplettera Sjöbergs (2010) studie då vi 
sett tendenser till en skillnad mellan eleverna beroende på deras uppsättning av habitus och 
det aktuella fält som de ingår i då eleverna med ett lägre utbildningskapital inte ger ett 
liknande sken över att det existerar några interna strider över att tillskriva sig själva olika 
maktpositioner mot premissen att deras datoranvändande är det korrekta utan likhetsställer 
sig med de övriga inom fältet. 

8.2 Reflektioner över metod
Genomförandet av studien var till en början problematisk då vi först hade en plan på att 
genomföra en etnografisk studie där vi skulle observera och samtala med gymnasieelever 
för att kunna ingå i deras naturliga miljö. För att kunna genomföra det så tog vi kontakt 
med kommunen för att  etablera en dialog. Möjligheten att  få tillgång till klassrummen 
försämrades då gymnasieeleverna skulle gå på påskledighet vid den tiden då vi kunde gå ut 
på fältet. Vi insåg också att den tiden vi hade tillgodo inte räckte till för att genomföra en 
etnografisk studie som kan nå syftet med den här studien då det hade krävts att vi skulle 
tillbringa en längre tid i fältet. Fördelen med den etnografiska metoden hade varit att den 
hade gett studiens resultat en djupare förståelse kring de kulturellt  gemensamma särdragen 
hos de olika gymnasieprogrammen då vi hade kunnat etablera en närmare kontakt och en 
möjlig trygghet för eleverna. 

Den induktiva- deduktiva metoden vi presenterade under metodrubriken på sida 16 ansåg vi 
att  var tillfredsställande då vi kunde gå in i datamaterialet  utan om möjligt  förutfattade 
meningar och därefter kunna applicera på materialet redan existerande teorier, i vårt fall 
Bourdieus teorier om habitus och kapital. Dock blev svårigheterna att materialet  som vi 
samlade in genom intervjuerna för tunt för att kunna komma fram till bättre resultat.
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Validiteten kan ifrågasättas i uppsatsen då vi inte riktigt  nådde ända fram med studien. 
Ambitionsnivån var att få en bredare förståelse och tyngd i arbetet genom de metoder vi 
diskuterat. Men utifrån problemen som uppstod så har det mynnat ut  i ett resultat som är 
försvagat. 
   Våra tolkningar som gjorts i resultatkapitlet grundas i det tunna material som vi samlat in 
vilket kan påverka rimligheten i studien. Vi känner ändå att det finns en viss rimlighet i 
våra tolkningar då vi varit fokuserade på Bourdieu och hur hans teorier kan överföras till 
den nya kontexten. Möjligen hade valet att genomföra studien kvantitativt för att testa 
habitus betydelse för datoranvändning underlättat för att  nå ett mer trovärdigtresultat. Vi 
har applicera Bourdieus teorier utan att koppla klass distinktion mellan de olika 
gymnasieprogrammen och dess betydelse för deras eventuella skilda habitus och valet av 
studie.

 8.3 Framtida forskning
Här följer ett resonemang kring vad vi anser framtida forskning kan bidra med och skapa en 
djupare förståelse över hur habitus påverka datoranvändningen. Som Elza Dunkels (2007) 
påpekar i sin studie över utvecklingen med ungdomars datoranvändande så har denna 
utveckling skapat en distans mellan eleverna och lärarna, där eleverna har svårt att få sina 
behov tillfredsställda då lärarna har svårt att sätta sig in i elevernas kontext. Detta ser vi 
som något kritiskt och bör belysas ytterligare då datorernas utveckling kommer fortsätta.   
Enligt PISA 2012 så visade statistiken att Sveriges elever hade fortsatt försämrade resultat i 
matematik, läsförståelse och naturvetenskap med hänsyn till en global jämförelse.85 Kan en 
förklaring till denna negativa trend vara att de svenska skolorna inte gett eleverna samma 
möjligheter, som övriga länder, att ta till sig och utnyttja de möjligheter som har uppenbarat 
sig genom informationssamhällets utveckling.

Vår studie ger möjligen en överblick av att elever har olika syn över datorn och använder 
datorn på olika sätt beroende på vilken uppsättning av habitus individerna besitter. Med 
detta anser vi att det krävs framtida forskning som lägger tonvikten på att skapa en 
fördjupad kunskap kring de behov eleverna söker och behöver med sitt datoranvändande då 
det finns en tydlig skillnad på hur gymnasieelever använder datorn beroende på sin 
uppsättning av habitus. Den framtida forskningen anser vi även ska försöka finna samband 
mellan elevers datoranvändning och deras resultat i skolan.

Ett annat  viktigt perspektiv som kan vara till nytta att ta hänsyn till är genusperspektivet i 
framtida forskning. Vår studie har inte lagt tonvikt på genusaspekten då vi endast jämfört 
två gymnasieklasser där eleverna enligt Bourdieus teorier hade skilda uppsättningar av 
habitus. Genom att  åskådliggöra genusperspektivet  så kan det belysa om det finns 
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skillnader med hänsyn till genus hur elever använder datorn beroende på vilken uppsättning 
av habitus de har.

Den samlade bilden vi vill förmedla med detta kapitel är att det skulle vara berikande för 
skolan och även samhällsutvecklingen i ett  längre perspektiv att dra nytta av individers 
olika behov kring datoranvändningen. Då vi anser att  datoriseringen kommer att fortskrida 
och därmed är det av stor vikt att  vi drar nytta av den teknik som kommer att prägla 
individer vardag och samhälleliga utvecklingen. 

8.4 Avslutande reflektioner och kritisk diskussion
Arbetet med studien har varit intressant och det  har gett oss en djupare förståelse kring hur 
habitus kan påverka hur ungdomar resonerar kring sitt liv med fokus på datoranvändning. 
   Fastän arbetet  har varit intressant och spännande så har vi under studiens genomförande 
stött på vissa problem. Det var svårt i uppstartningsfasen att få tillgång till respondenter då 
den uppfattningen vi fick var att  skolmiljön var en känslig arena. Men vi vill tacka de 
personer som hjälpte oss att nå respondenter till intervjuer och som därmed möjliggjorde 
studiens genomförande. På grund av att det var svårt att få tillgång till gymnasieelever att 
intervjua så skedde insamlingen av datamaterialet så pass sent i arbetets gång. Detta 
påverkade arbetet på så sätt att intervjuerna fick genomföras med kort varsel när vi väl fått 
tillgång till eleverna. 

Målet med studien var inte att  skapa en distans mellan elever vid olika 
gymnasieutbildningar, utan målet var att belysa om det fanns skillnader i datoranvändandet 
mellan gymnasieeleverna beroende deras uppsättning av habitus. Vår önskan är att studien 
ska kunna öka förståelsen kring elevers skida vanor för att kunna utveckla bättre strategier 
för att ta tillvara på datorernas möjligheter. Genom studiens arbetsprocess har vi försökt att 
vara reflexiva för att  säkerhetsställa att elevernas utsagor tolkas så korrekt som möjligt då 
vi försökt att blunda för våra förutfattade meningar för att kunna skapa en så objektiv bild 
som möjligt. Fastän vi försökt skapa en objektiv bild så är vi medvetna om andra faktorer 
som kunnat påverka resultatet, t.ex. genus, socio-ekonomiskt status och 
invandringsbakgrund samt vår egen uppfattning. Faktorerna som genus, socio-ekonomisk 
status och invandringsbakgrund har vi inte valt  att belysa i studien. Vi är medvetna om att 
genusperspektivet är en viktig del då det vuxit fram kritik mot Bourdieu att  hans teori om 
habitus borde ta hänsyn till genus. Det är något som vi anser vara en viktig fråga för att 
kunna besvara syftet mer fullskaligt. 

Intervjuprocessen har också kunnat påverka studiens resultat där respondenterna möjliggen 
har haft svårt att vara helt sanningsenliga då vi märkte att respondenterna agerade på ett 
osäkert sätt när vi pratade om deras Internetvanor. Risken för bristen på sanningsenlighet 
har kunnat påverka flera frågor under intervjuernas gång men vi har tron att respondenterna 
har varit ärliga. En faktor under intervjuerna som vi tror påverkade var att 
intervjudeltagarna kunde förmodligen känna en viss rädsla att öppna upp sig för mycket. 
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Detta märkte vi i respondenternas svar där de kunde vara väldigt kortfattade och att de 
ibland inte ville prata om mer privata aspekter av datoranvändandet. Deras korta svar har 
också påverkat  resultatet då våra samtal inte gav den djup som vi önskade. Men vi anser 
ändå att det finns intressanta utsagor i materialet som är värt att begrunda. Vi vill dock inte 
lägga allt ansvar på respondenterna och deras svar, utan vi är medvetna om bristen i vår 
förmåga att få mer intressant data. 
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Appendix 1
Följande text är den presentation som vi kommer ge till eleverna inför genomförandet av 
uppsatsen. För att skapa en större trovärdighet till uppsatsens validitet  anser vi det relevant 
och betydande att  varje population får ta del av exakt samma upplysning inför 
genomförandet:

Vi är två studenter som studerar på Mälardalens högskola inom samhällsvetenskapliga 
programmet och tar kandidatexamen nu till sommaren inom sociologi. Till år 2013 hade 
Västerås stad som mål att tillhandahålla alla elever en varsin dator. Det är en stor utveckling 
sedan vi själva gick på gymnasiet och därför väcktes intresset för att belysa området  kring 
den utvecklingen. Arbetets syfte är att undersöka två gymnasiekolor i Västerås för att se hur 
gymnasieelevernas datoranvändning ser ut  och skiljer sig åt, samt att vi även intresserar oss 
för hur eleverna tänker kring sina aktiviterer vid datorn.

Alla elever kommer att vara anonyma och inte heller skolan kommer att skrivas ut i 
uppsatsen. 
Till sist skulle vi uppskatta om några av er skulle vilja ställa upp  på en varsin kort  och 
enskild intervju där vi kommer fråga lite kring ert datoranvändande. Även dessa kommer 
att vara helt anonyma.

Tack för att vi får vara här och hoppas att några av er vill ställa upp på intervjuer.
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Appendix 2
Hej!

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som arbetar med vårt examensarbete. 
Arbetets syfte är att undersöka två gymnasiekolor i en medelstor stad i Sverige för att  se hur 
gymnasieelevernas datoranvändning ser ut  och skiljer sig åt, samt att vi även intresserar oss 
för hur eleverna tänker kring sina aktiviterer vid datorn. 

Datoranvändningen som diskuteras fokuserar på vanorna som eleverna har på fritiden, 
utanför skolans miljö. Det kan handla om tiden de spenderar vid datorn när de kommer hem 
efter skolan eller när de är hemma hos en vän.

Vi kommer följa konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla elever som ställer upp på 
intervjuer kommer förbli anonyma, samt att skolan och kommunen inte kommer bli 
offentliggjorda. 
   Studien var helt  frivillig att  delta i och alla hade rätten till att avbryta intervjun. Till sist 
vill vi klargöra att studiens data som vi samlat in kommer enbart att användas för den här 
specifika studiens ändamål.

Om ni har frågor kring studien eller om ni vill ta del av det slutgiltiga resultatet så är ni 
välkomna att kontakta oss på våra mailadresser.

Med vänliga hälsningar

David Folkebrant (dft11001@student.mdh.se)

Tommi Väisänen Dahlberg (tvn11002@student.mdh.se) 
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Appendix 3
• Ålder?
• Vilken gymnasielinje går du på?
• Varför valde du att studera det här programmet?
• Hur många datorer äger du?
• Vilket märke har datorn/datorerna?
• Varför just det märket?
• Hur många timmar om dagen spenderar du med att göra läxor med datorn 

utanför skolan?

• Hur många timmar om dagen spenderar du med andra aktiviteter med datorn 
utanför skolan?

• Vad för aktiviteter utför du vid datorn?

• Har du haft nytta av dessa aktiviteter vid datorn i ditt skolarbete?

• Vilka fördelar ser du med ditt datoranvändande?

• Vilka nackdelar ser du med ditt datoranvändande?

• Hur ser du på datorns möjligheter?

• Hur ser du på datorns begränsningar?

• Vilka sidor besöker du på internet?

• Hur upplever du att andra använder datorn i klassen?

• Hur pratar ni om datorer i klassen?

• Hur upplever du att de som går naturvetenskapliga/yrkesförberedande linjer 
använder datorn?

• Hur upplever du att dina föräldrar uppfattar din datornanvändning?

• Har du begränsningar kring ditt datoranvändande hemma?
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