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1 Inledning 
 

Som blivande lärare kommer jag sannolikt att komma i kontakt med diskussionen kring elevers användning 

av mobiltelefonen på skolan. Mitt intresse för hur mobiltelefon används under skoltid väcktes när jag 

upptäckte att frågan om att låta eller inte låta eleverna att använda den på lektionen inte diskuterades längre. 

Efter bara några år hade många lärare bestämt sig för att acceptera att eleverna använder mobiltelefonen i 

klassrummet. Mobiltelefonen har blivit ett relevant skolverktyg som kan användas som lexikon, miniräknare 

eller dagbok. Men framför allt har mobiltelefonen öppnat en möjlighet att hålla social kontakt hela tiden, 

även under skoltid. 

 Under min lärarutbildning väcktes även mitt intresse gällande hur vi vuxna påverkar barnen 

beträffande könsskillnader. Genom våra egna bestämmelser bidrar vi till att barnen blir pojkar och flickor 

med markerade roller även på skolan. Diskussioner med andra lärare om hur pojkar och flickor använder 

mobiltelefonen i klassrummet gjorde att jag bestämde mig för att undersöka möjliga könsskillnader kring 

användandet av mobiltelefonen i klassrummet.  

 

2 Bakgrund 
 

Lektionstid har traditionellt varit avsatt för undervisning, men eleverna får idag mycket tid för social 

interaktion i klassrummet. Den nya tekniken möjliggör att skolan blir en obegränsad arena för de sociala 

nätverken. Mobiltelefonen har fått ett allt starkare fäste i den sociala världen som skolan utgör och den har 

blivit allt vanligare att använda i klassrummet, både som verktyg i skolarbetet och framför allt som ett sätt att 

kommunicera. För- och nackdelar med mobiltelefonanvändande i klassrummet har stått i centrum för tidigare 

forskning. Den här undersökningen utgår från iden att mobiltelefonen används i klassrummet och därför är 

det viktigt att analysera vilka konsekvenser som kan förekomma angående detta. 

 En svensk studie om användande av Internet visar stora förändringar under de senaste åren.
1
 År 2011 

fördubblades antalet ungdomar i åldern mellan 12 och 15 år som någon gång använde mobiltelefonen för att 

ansluta sig till Internet. År 2010 var andelen 19 procent och år 2011 hade den ökat till 45 procent. Enligt 

denna undersökning använder pojkar och flickor upp till 25 år mobilt internet lika mycket, men senare i 

högre åldrar är det fler män som använder mobilen för att gå online. 78 procent av människor mellan 12 och 

35 år använder mobiltelefonen för att bibehålla det sociala nätverket, jämfört med 48 procent bland 

människor bland 36 och 65 år.
2
 

 Jag ska i denna uppsats undersöka hur gymnasieelever använder mobiltelefonen under lektionerna 

utifrån ett genusperspektiv. Tidigare svensk forskning i området har främst genomförts genom enkäter.  Dock 

har Mattias Köhlmark (2005) genomfört direktobservationer och gruppintervjuer i en studie om 

mobiltelefonanvändande i klassrummet.
3
 Under de senaste åren har mobiltelefonin utvecklats enormt. Därför 

är det viktigt att uppdatera informationen, med syftet till att kunna förbättra lärares planering och 

undervisning utifrån nya möjligheter och elevers nya tänkande, värderingar och motivation. 

                                                 
1
Olle Findahl (2011). Svenskarna och Internet. Stockholm: Internetstatistik. http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf 

2
Ibid., s.28-29 

3
Mattias Köhlmark (2005). ”Ungdomar med mobiltelefonen i klassrummet. Vad gör de?”. Uppsala: Uppsala Universitet 
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3 Litteraturöversikt 

Det komplexa fenomenet av mobiltelefonanvändandet har tidigare undersökts utifrån olika perspektiv. I 

denna uppsats kommer jag att fokusera på tidigare forskning inom elevens hälsa och andra studier inom 

mobiltelefonanvändande i skolan. I den här litteraturöversikten kommer jag att ta upp olika teoretiska 

perspektiv som kan hjälpa oss att förstå bättre hur och varför flickor och pojkar använder mobiltelefonen på 

lektionerna och hur detta användande kan påverka deras lärande. I det här sammanhanget är olika 

utgångspunkter kring inlärningsteorier, ungdomarnas roll i samhället, traditionella könsroller samt 

ungdomarnas identitet relevanta ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 

 

3.1 Tidigare forskning 

I den här delen av uppsatsen sammanfattas några svenska och internationella studier som har undersökt olika 

aspekter kring mobiltelefonanvändande bland ungdomar under de senaste åren. Jag har undvikit studier kring 

tekniken på grund av begränsningar i tid och utrymme. Istället har jag sammanfattat de studier som fördjupar 

sig i avgörande aspekter för uppsatsen, framför allt undersökningar kring elevers hälsa och möjliga 

könsskillnader i skolan samt mobiltelefonanvändande i skolan.  

 

 3.1.1 Elevens hälsa och digital mobbning 

En studie om elevers hälsa vid Göteborgs Universitet
4
 visar att eleverna generellt mår bra i skolan, men att 

pojkarna tenderar att må lite bättre än flickorna. De flesta elever anser att det är viktigt att ha många vänner i 

skolan men flickor tenderar att umgås i mindre grupper i större utsträckning än pojkarna. Här kan vi se 

skolans betydelse som social arena och hur viktigt det är att skaffa många vänner och visa detta i ett socialt 

sammanhang.
5
 

 Studien visar också hur mobiltelefonen och Internet har gjort det möjligt att bibehålla de sociala 

nätverken även när man inte är i direkt kontakt med varandra. Nästan samtliga tillfrågade elever har fler än 

sju vänner på Internet. Studien visar att ungefär hälften av de tillfrågade skulle må bättre av att ha ett större 

nätverk.
6
 

 Internet har blivit en viktig del av vår vardag och erbjuder både information och nya sätt att träffa 

kompisar och nya kontakter i hela världen. Enligt studien av Lisberg och Nordlander skulle ungefär hälften 

av de tillfrågade eleverna må bättre av att ha ett större nätverk.
7
 För- och nackdelar med Internet har 

diskuterats länge under de senaste åren. Lisberg och Nordlander påpekar exempelvis att några studier hävdar 

att ett ökat användande av Internet bidrar till en ökad isolering och utgör ett hinder mot de ”verkliga” 

                                                 
4
Pia Lisberg & Hanna Nordlander (2009). “Elevers social hälsa och nätverk: en enkätstudie bland elever i år nio”. 

Göteborg: Göteborgs universitet 
5
Ibid., s.2 

6
Ibid., s.2 

7
 Ibid. 
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vänskapsrelationerna.
8
 

I studien Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon (2002) visar Eva Thulin hur 

användandet påverkas av kön och ålder. Studien genomfördes 2002 när det precis hade startats en stor 

utveckling inom mobiltelefonin. Uppsatsen visar att ungdomarnas dator- och internetanvändning domineras 

av nöje, skolarbete och social kommunikation med vänner och familj. Enligt studien hade nästan 90 procent 

av ungdomar i 15-19 års ålder tillgång till mobiltelefon och dator i hemmet. I studien påpekas några 

skillnader bland pojkar och flickor. Killarna ägnade dubbelt så mycket tid som tjejerna åt datoranvändning 

och mer än dubbelt så mycket tid till internet. Tjejerna använde däremot både fast telefon och mobiltelefon 

mer än killarna. I studien lyfts fram att ”social kommunikation” på internet (det vill säga mejl, ICQ, mm) var 

den enda datorbaserade aktivitet som tjejerna ägnade sig mer åt än killarna.  

 Studien visar att de ungdomar som ägnade mycket tid till internet var ungdomar vars användning till 

stor del handlar om underhållning och förströelse. Av den totala mobilanvändningen var 40 procent av SMS. 

Enligt Thulin var den mest centrala aspekten i ungdomarnas mobilanvändning planering och koordinering av 

vardagen. Mobiltelefonen användes redan som ett socialt redskap, den underhöll och koordinerade sociala 

relationer.
9
 

 En central aspekt i denna undersökning är att redan 2002 hade mobiltelefonen en mer renodlad social 

funktion och användes även som förströelse. Studien visar att gymnasieungdomarna använde SMS “för att 

uppmuntra, skämta, visa omtanke och också som förströelse i situationer där man var sysslolös eller uttråkad 

(t ex. under spårvagnsfärd, eller en lektion)”.
10

 Många ungdomar kände sig stressade eller irriterade när de 

inte kunde få tag på varandra eller om de själva inte kunde vara tillgängliga. Trots allt var det vid den här 

tiden många ungdomar som använde mobiltelefonen mycket sällan. De som inte hade skaffat mobiltelefon 

kände ett ökat kollektivt tryck från andra människor att skaffa sig mobiltelefon. 

 En av slutsatserna i denna studie är att internet som socialt kommunikationsmedel främst användes 

till att förstärka relationer som etablerats fysiskt, det vill säga genom att man träffats “på riktigt” (face-to-

face).
11

 Mobiltelefonen möjliggör att kommunikationen frigörs i hög grad från tidsliga och rumsliga 

restriktioner. Detta kan medföra totalt sett mer virtuell kommunikation, menar Thulin, men även fler 

möjligheter till fysiska möten mellan människor. “Förmodligen kommer alla människor inte att acceptera 

denna konstanta tillgänglighet. Tillgängligheten är inte en alltigenom frigörande möjlighet, utan har även 

sina baksidor och nackdelar”.
12

 Mobiltelefonen ses av många ungdomar som absolut nödvändig. Därför 

upplever många elever stress om de inte kan hålla sig uppdaterade i de olika sociala medierna. 

 Mobiltelefonen möjliggör att den sociala arenan blir obegränsad. Den nya tekniken tillåter i många 

fall en anonymitet som även kan användas på ett negativt sätt. E-mobbning har blivit vanligare under de 

senaste åren. I en svensk studie om digital mobbning förklarar Jan König att organisationen Friends 

undersökte 2006 hur många ungdomar som hade blivit utsatta genom nya medier via Internet. Resultatet 

                                                 
8
Ibid., s.18 

9
Eva Thulin (2002) : “Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon”. Göteborg: Göteborgs universitet, 

s.175 
10

Ibid., s.176 
11

Ibid., s.170 
12

Ibid., s.176 
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visade att över 10 procent ofta blev utsatta och 25 procent blev utsatta ibland.
13

 Organisationer som Olweus 

och Friends har visat att pojkar är mer utsatta för mobbning än vad flickorna är. Däremot kan flickor bli mer 

aktuella för e-mobbning eftersom de är mer utsatta för indirekt mobbning som ofta handlar om manipulering 

av vänskapsrelationer, menar König.
14

 Ett intressant tema i Königs studie är att en majoritet av de elever som 

varit offer för digital mobbning menar att sms eller telefonsamtal har lika stor eller större effekt än 

traditionell mobbning.
15

 

 

 3.1.2 Grupptillhörighet och tillgänglighet 

 Rich Ling har forskat länge i Norge om ungdomarnas beteende kring mobiltelefon och internet. En 

av de centrala frågorna som Ling har undersökt är förändringar bland ungdomar i social interaktion tack vare 

internet användning. Ling utgår från idén att skolan har byggts som en institution där rektorn och lärarna har 

makten där eleverna får inte påverka institutionen som de skulle vilja
16

. Ling menar att mobiltelefonen 

möjliggör att eleverna skapar en känsla av nej tillåtet användande. Mobiltelefonen ersätter utifrån detta 

perspektiv andra verktyg som eleverna använde tidigare såsom anteckningar på ett papper och så vidare. På 

detta sätt menar Ling att ungdomarna känner att de gör någonting som vuxna inte kontrollerar, och inte 

tillåter. Å andra sidan innebär mobiltelefonanvändande ett sätt att ungdomarna själva bestämmer hur och när 

de vill använda den även i skolan. 

The mobile telephone has given teens a way in which to participate in peer culture almost where 

ever and when ever they wish. Is the class at school boring? Are you tired of being at the family 

dinner? Are you on a long trip when the parents and bored to tears? No problem; you can see who 

is available via texting and share them your anguish at having to hear Uncle Ned tell the same old 

story again or tell them of your mortification when having to shop with Mom, or even worse, with 

Dad
17

. 
 

Ling diskuterar hur viktigt är tillgänglighet och grupptillhörighet bland ungdomar: 

 
What is the optimal level of cohesion? If there is too little social cohesion in a society the 

individual may become subject to a type of Durkheimian anomie where the lack of ties results in 

either self destructive of socially destructive behavior. On the other hand if the internal ties in the 

clique are too tight, and there are not enough loose ties outside the primary group, Portes suggests 

that a type of Mafia situation exists.
18

 

 

Mobiltelefonen har blivit en ny kanal som ger mycket mer frihet att bestämma själv utanför de regler som 

föräldrarna bestämmer. Dessutom möjliggör mobiltelefonen en ständig social kontakt utanför skolans och 

föräldrarnas kontroll.  

Alexandra Weilenmann har undersökt i flera studier mobiltelefonanvändande bland vuxna och 

ungdomar i Sverige. Weilenmann visar hur ungdomarna använder mobiltelefonen mest i en social kontext, 

medan vuxna använder den som ett verktyg för att effektivisera jobb eller vardag. Å andra sidan menar 

                                                 
13

Jan König (2007): ”E-mobbning. Mobbning bland ungdomar vid användandet av mobiltelefoner”. Karlstad: 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Karlstads Universitet, s.5 
14

Ibid., s.10 
15

Ibid., s.15 
16

Rich Ling (2007): “Children, youth and mobile communication”, Journal of Children and Media, 1(1), nr 60 – 67, 

s.62 
17

Ibid., s.64 
18

Portes, i Ling, 2007, s.65-66 
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Weilenmann att svenska ungdomar brukar låna mobiltelefonen mellan av varandra, och att den har blivit ett 

vanligt verktyg för lokal kommunikation, snarare än ett verktyg för kommunikation bland ungdomar som 

befinner sig lång bort.
19

 

De flesta svenska studier kring mobiltelefonanvändande i klassrummet har genomförts med 

enkätundersökningar. Mattias Köhlmark har studerat fenomenet genom direktobservationer i klassrummet 

och fokusgrupper. I uppsatsen Ungdomar med mobiltelefoner i klassrummet – Vad gör de? (2005) påpekar 

Köhlmark att ibland kan mobiltelefonens användning i klassrummet vara ett sätt att utöva uppror mot 

klassrumssituationen.
20

 Eleverna gör detta, menar Köhlmark, genom att exempelvis dölja mobiltelefonen, 

före alternativa konversationer med andra elever i klassrummet och introducera andra samtalsämnen än det 

som bestämts av läraren. I uppsatsen Min sociala anknytning-tolv tjejer om relationen till mobiltelefonen 

(2006) undersöker Köhlmark den emotionella relationen mellan användare och mobiltelefon.  Han pratar om 

en förlust av kontakten med nära och kära, och inte bara en förlust av terminalen i sig. “Denna förlust kan 

skapa starka olustkänslor”.
21

 

 
3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektivet i denna studie bygger på tre centrala begrepp som har vuxit fram ur tidigare 

vetenskapliga studier: lärande, ungdomars sociala roll och könsskillnader i klassrummet. Jag har valt ut dessa 

tre centrala områden som kan tydliggöra ett komplext fenomen som mobiltelefonanvändande i klassrummet 

bland flickor och pojkar. I det här sammanhanget måste man kunna ha en tydlig omfattande om hur lärande 

går till, hur viktigt är ungdomarnas sociala kontakter och hur flickor och pojkar skiljer sig i agerande under 

skoltiden. 

 

 3.2.1 Socialpsykologi: grupptryck och identitet 

I boken Det sociala livet i skolan berättar Robert Thornberg att ungdomar befinner sig i en oklar situation, ett 

gränsland mellan att vara barn och att vara vuxen. Ibland ställs ungdomar inför olika normer och detta 

producerar en osäkerhet rörande sin status och sina roller
22

. I denna period får jämnåriga kamrater en allt 

större betydelse. Gruppen av kamrater ger de unga identitet och kompensation för bristande vuxenstatus.
23

 

Kamraternas värden och normer är oftast de som avgör, inte familjens eller samhällets. Majoritets påverkan, 

grupptryck och konformitet är grundläggande processer i grupper, menar Thornberg.
24

 I sin bok lyfter han 

fram experimenten av Sherif (1936) och Asch (1951) som de klassiska exemplen inom det 

socialpsykologiska området majoritetsinfluens och konformitet. Sherif visade med ett experiment att när vi 

människor är osäkra på hur vi ska uppfatta någonting så tenderar vi att anpassa oss till gruppens värderingar 

                                                 
19

Alexandra Weilenmann (2003): Doing Mobility, Depts. Of Informatics, Univ., Diss. Göteborg: Univ. Tillgänglig på 

Internet: http://hdl.handle.net/2077/910 
20

Köhlmark (2005) s.14 
21

Mattias Köhlmark (2006): Min sociala anknytning – tolv tjejer om relationen till mobiltelefonen, Uppsala: Uppsala 

Universitet, s.12 
22

Robert Thornberg (2006). Det sociala livet i skolan. Stockholm: Liber, s.114 
23

Evenhang & Hallen, i Thornberg, s.114 
24

Thornberg, s.115 
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eller uppfattningar
25

. Å andra sidan utvecklade vidare Asch denna fråga genom att visa att oftast en person 

som klart anser att gruppen har fel anpassar sig ändå till majoritets omfattning. Kring en fjärdedel av 

deltagarna i experimenten lät sig inte påverkas att falla i majoritetens felbedömningar. Efter Aschs 

experiment intervjuades deltagarna. En del berättade att inte var något problem att gå emot majoriteten. En 

annan del tyckte att det var jobbigt men att de utförde uppgiften så bra som möjligt och därför inte uttryckte 

sig som majoriteten. Några av dem som föll in i majoritetens felbedömningar uppfattade majoritetens 

bedömning som korrekt och tänkte att de själva måste ha felbedömt. Andra visste att det skulle vara fel och 

de sa som majoriteten men ändå valde att stämma i deras felbedömning för att slippa avvika från gruppen.
26

 

 Enligt Thornberg kan konformitet förklaras på olika sätt. En förklaring är att det blir enklare att leva 

och fungera tillsammans om man har samma uppfattningar av den sociala verkligheten
27

. En annan 

förklaring utgår från antagandet att man identifierar sig med gruppen. Man omfattar majoritetens åsikter som 

normer för hur man som gruppmedlem bör tycka och tänka.  

 En annan intressant aspekt som kan hjälpa oss att uppfatta bättre hur ungdomar reagerar i skolan är 

hur de bygger upp sin identitet. Enligt Thornberg finns det tre centrala delar i identiteten: den mänskliga 

identiteten, den sociala identiteten och den personliga identiteten.
28

 Social identitetsteori har fördjupat sig i 

hur identitet byggs upp utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. I denna teori antas det att sociala grupper 

förser medlemmar med en social identitet.
29

 Det handlar om självbild eller identitet i egenskap av 

gruppmedlem. 

 

 3.2.2 Könsskillnader i klassrummet 

I boken Rosa berättar Fanny Ambjörnsson hur den rosa färgen kan vara en nyckelsymbol för att studera 

kultur och skillnader mellan pojkar och flickor redan i barnålder. “I fallet rosa handlar det förstås om 

strukturer knutna till genus, alltså kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Men det handlar också 

om andra gränsdragningar som har att göra med sexualitet, klass, ålder...”.
30

 I detta fall betraktas färgen som 

ett instrument som vi använder för att kommunicera med omgivningen. Man kan dra paralleller mellan rosa 

färg och mobiltelefonen eftersom både bär ett budskap och skapar mening och sammanhang. Genom 

mobiltelefonen kan ungdomarna visa hur många kontakter, alltså vänner, de har. Mobiltelefonanvändandet 

och hur de använder den kan spegla personlig information, till exempel kan en tjej visa sig mer eller mindre 

feminin både genom användandet och genom själva mobiltelefonen. Hon kan också visa sig mer eller mindre 

betydelsefull inför sina kompisar och lärare. Dessutom kan hon klä sin mobiltelefon som också förtydligar 

att hon tillhör en viss tjejgrupp.  

 Enligt historikern Yvonne Hirdman “kännetecknas dagens svenska samhälle av en asymmetrisk isär 

hållning av könen där det manliga betraktas som norm medan det kvinnliga avfärdas som avvikande och 

                                                 
25

Thornberg, s.106 
26

Ibid., s.107 
27

Ibid., s.108 
28

Ibid., s.117 
29

Ibid., s.135 
30

Fanny Ambjörnsson (2011). Rosa – den farliga färgen, Stockholm: Ordfront, s.11 
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mindre värt”
31

. Enligt Ambjörnsson är några av ingredienser för isär hållning av könen personliga 

egenskaper, arbetsuppgifter och hierarkisk organisation där det som kodas som manligt har högre status. 

Hirdman menar att det finns tre modeller för hur kvinnligheten beskrivits historiskt: man vs icke man, man 

kontra en ofullgången man, och man vs kvinna. I det sista fallet handlar det om mannen och kvinnan som två 

olika människosorter, som bygger på motsatser kontraster och dikotomier. Här har vi idén om könen som 

fundamentalt olika.
32

 

 Utifrån ett feministiskt perspektiv menar Ambjörnsson att trots alla ansatser att förändra samhället 

och könsskillnader är de manliga kodade sysslorna delvis intakta.
33

 Samma tendens kan vi utläsa ur 

föräldrarnas förhållningssätt till färgen rosa. “Det är flickorna som ska kläs om, uppmuntras att ta plats och 

erövra de manliga domänerna. Inte tvärtom. Enbart tanken att klä en pojke i rosa upplevs som både 

degraderande och förlöjligande”.
34

  Ambjörnsson hävdar att den hegemoniska maskuliniteten förklarar dessa 

situationer. 

 Redan på förskolan markeras tydligt två motsatta kön. Enligt pedagogen Bronwyn Davies måste 

barnen orientera sig i en värld som mycket bygger på idén om två ömsesidiga kön. Hon menar att barnen 

förväntas vara pojkar och flickor och därför försöker vi därför iscensätta dessa förväntningar på bästa sätt. 

De tydliga kulturella uttrycken för olikhet är de redskap som barnen står till bunds, menar Davies.
35

 

 Genusskapande innebär att lyckas skapa och upprätthålla rätt sorts relationer. Ambjörnsson menar att 

en tjej inte bara ska klä sig och bete sig som en tjej, utan att det också är viktigt at skapa rätt sorts relationer 

till rätt sorts personer.
36

 I detta sammanhang framstår homosocialitet och heterosexualitet som två centrala 

komponenter i tjejernas genusskapande. Ambjörnsson påpekar att relationer, formulerade som vänskap 

respektive kärlek, blir en viktig ingrediens i skapandet och utpekandet av två urskiljbara genus.
37

 Mot denna 

bakgrund får vi se hur mobilen fungerar som genusskapande genom att reglera och organisera sociala 

relationer. I Rosa påpekar Ambjörnsson några av de centrala egenskaper som förväntas av tjejer som omsorg 

och solidaritet, medan manliga egenskaper i många fall blir kontroll, distans och ironi.
38

 

 

 3.2.3 Lärande: Den progressiva pedagogiken och det sociala perspektivet 

Trots att det inte är en central fråga i denna uppsats är det viktigt att lyfta fram vilka konsekvenser som kan 

tänkas förekomma av mobiltelefonanvändandet i klassrummet. Därför är det viktigt att analysera vilken roll 

mobiltelefonen har i klassrummet och hur eleverna påverkas av sitt användande.  

 John Dewey har blivit lärofader för den progressiva pedagogiken. Individen och det sociala 

sammanhanget är två kategorier från vilka Dewey utgår för att utveckla sina teorier. “Individen utvecklas 

genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna omvärld lär sig sociala regler, lär sig förstå 
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sammanhang osv”
39

.  Learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld. 

Individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete. Dewey ställer stora krav på 

lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper.
40

 

 Den progressiva pedagogiken ger en stor vikt av att ge utrymme åt den enskilda elevens fria växt och 

utveckling. Dewey menar att skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen 

utveckling och samhällets framtid.
41

 Pedagogikens främsta uppgift är enligt Dewey att reproducera ett socialt 

system, och ge barnen tillgång till samhällets grundläggande värderingar.
42

 De svenska läroplanerna har 

präglats sedan 60-talet av den progressiva pedagogiken genom att lyfta fram exempelvis individualisering 

och spontanitet som centrala delar i elevers lärande
43

.  

 Å andra sidan tycker Dewey att disciplinen ska ha sin utgångspunkt i samarbete och samhällsliv. 

Dewey menade att regler ställs naturligt utifrån samarbete och respekt för varandra. “Man konstruerar 

någonting är det en viss av ordning som inte går att upprätthålla: i varje fungerande verkstad är det inte tyst, 

man håller inte sina böcker på det eller det visset. Men genom arbete, uppstår en annan sorts disciplin”.
44

 

Enligt Dewey ska skolan bli ett miniatyrsamhälle. I detta sammanhang tyckte Dewey att den tekniska 

utvecklingen var en central aspekt som skolan skulle ta med sig och visa för eleverna. Enligt Dewey skulle 

pedagogiken bli som en beståndsdel i hela den sociala utvecklingen och den skulle sträva till att svara mot de 

verkliga behov som finns i det nya samhället.
45

 

 Ur den progressiva pedagogiken borde lärandet ske i en miljö som reproducerar samhället och där 

läggs det en stor vikt vid barnens intresse och vardag. Mobiltelefoner och datorer borde integreras för att 

anpassa skolan till elevens verklighet. 

 Lev Vygotskij har bidragit med utveckling av sociala och kulturella aspekter i den pedagogiska 

filosofin. Den kulturhistoriska skolan utgår från iden att barnet föds i en befintlig kultur och lär sig dess 

kollektiva beteenden genom lek, utbildning och arbete.
46

 Vygotskij beskriver zon som ett öppet område 

mellan människans medvetande och hennes omvärld. Verksamheten inom zonen innebär enligt Vygotskij 

användning av fysiska och psykiska verktyg som gör att människan blir medveten om sin omvärld.
47

 Med 

den proximala utvecklingszonen menade Vygotskij avståndet mellan en verksamhet som barnet kan själv 

uppnå utan hjälp och den verksamhet inom samma område som kan utföras genom hjälp av vuxna eller 

kunnande människor. Enligt Vygotskij är dialektiken med omvärlden avgörande i inlärning. 

Vygotskijs inlärningsteorier är utgångspunkten för Roger Säljö som har studerat länge gällande hur 

skolan påverkas av sociala förändringar. Säljö argumenterar för att mänskligt lärande bör förstås i ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Han menar att kunskap lever i samspel mellan människor och 

blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Sedan kommer den 
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tillbaka i nya kommunikativa sammanhang.
48

 Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan ses 

som både en biologisk och sociokulturell varelse. I den här meningen kan människor inte undvika att lära 

och deltagande i olika former av verksamheter ger människor erfarenheter som de på gott och ont tar med 

sig.
49

 

 I informations- eller kunskapssamhället är lärande en mer synlig och central fråga än någonsin 

tidigare, menar Säljö. “Den traditionella, lärarcentrerade och textbundna formen av undervisning håller också 

på att förlora sin ställning som modell. Att lyssna när någon annan håller monolog tillhör inte 

mediesamhället”.
50

 I den meningen borde mobiltelefoner och datorer integreras som ett vanligt verktyg för 

kommunikation bland ungdomar i skolan. 

 Vår syn på barnen har förändrats radikalt under de senaste generationerna. I dagens västvärld innebär 

ett barn en ekonomisk börda istället för en ekonomisk tillgång som i den traditionella familjen. Skaffa barn är 

ett beslut som styrs av psykologiska och känslomässiga behov. Den engelske samhällsvetaren Anthony 

Giddens menar att idag har vi betydligt högre krav på hur barn ska tas om hand och skyddas.
51

 

 Det historiska perspektivet är en central utgångspunkt för Giddens. Mikroelektronikens genombrott 

på 1970-talet skapade många nya förutsättningar inom samhällslivet. “Persondatorerna, Internet och 

mobiltelefonerna gjorde möjligt att behandla större mängder information och kunskap till långt lägre 

kostnader än tidigare”.
52

 Giddens påpekar att i en globaliserad värld, där information sänds ut över hela 

jorden och vi kommer i kontakt med människor som tänker och lever annorlunda än vi själva, påverkar 

förändringar hela vardagslivet. Omedelbar elektronisk kommunikation “förändrar också själva strukturen i 

våra liv. Det gäller alla, både för rika och fattiga”.
53

  

 

3.3 Sammanfattande om litteraturöversikten 

Tidigare forskning inom mobiltelefonanvändande visar att grupptillhörighet har blivit av större betydelse för 

ungdomarna. Ständig kontakt med vänner är en relevant del i identitetsskapandet. Samtidigt har 

mobiltelefonen blivit ett verktyg för att skapa en större social arena utan tids- eller utrymmesbegränsning. I 

olika studier tar Ling och Weilenmann upp hur den sociala kontexten är grunden för ungdomarnas skapande 

av sin egen identitet. Både grupptillhörighet och tillgänglighet är centrala begrepp i ungdomarnas liv. 

Samtidigt visar Mattias Köhlmark att mobiltelefonen producerar intressanta och starka känslor bland 

ungdomar tack vare sina sociala funktioner. 

 För några år sedan visade Eva Thulin i en studie att tjejerna ägnade sig mer åt sociala kontakter 

genom Internet än killarna. Forskning i Sverige har inte fördjupat sig i jämförelsestudier om 

mobiltelefonanvändande mellan pojkar och flickor. Flera forskare som Ling, Weilenmann och Köhlmark har 
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dock intresserat sig för flickorna eftersom de brukar vara mycket aktiva i den sociala kontakten med vänner. 

 I denna uppsats tas några teoretiska utgångspunkter upp som kan hjälpa oss att förklara hur elevers 

mobiltelefonanvändande påverkar deras lärande. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv ställs ungdomarna 

inför olika normer mellan vuxna och barn som ibland kan göra att de känner sig lite förvirrade. I det här 

sammanhanget blir kamraterna av större betydelse än förut.  

Traditionella könsmönster har även studerats utifrån olika vinklar under de senaste åren. Trots att 

samhället utvecklats mycket finns det fortfarande många olikheter mellan flickor och pojkar och dessa visar 

sig tydligt i skolan. Mobilen kan vara också ett nytt instrument som bär ett budskap och som skapar mening 

kring en egen identitet. 

 Å andra sidan är det viktigt att ta upp några teoretiska utgångspunkter med syftet till att diskutera 

vilka framtida konsekvenser mobiltelefonanvändandet kommer att ha i klassrummet. Därför är det viktigt att 

lyfta fram hur den nya tekniken kan inkluderas i undervisningen som ett verktyg som möjliggör att eleverna 

kan kommunicera med varandra och delta i undervisningen på olika sätt. Idag befinner vi oss i ett 

mediesamhälle där den traditionella undervisningen inte har den platsen som den hade förut, menar Säljö. 

Ändå är det viktigt att skolan och läraren blir medvetna och konsekventa om hur mobiltelefonanvändandet 

kan hjälpa eller störa i klassrummet. 

 Studiens relevans för läraryrket anser jag vara stor eftersom mobiltelefonanvändandet i klassrummet 

påverkar både elevers prestationer och sociala kompetens. Känslan av att tillhöra grupper är mycket viktigt 

för ungdomarna och påverkar deras hälsa. För att förstå våra kommande elever är det av stor betydelse att vi 

förstår hur de tänker, hur de lär sig och hur de interagerar med varandra. Detta är särskilt viktigt eftersom vi 

har sett hur digital mobbning har blivit allt vanligare. Både pojkar och flickor erkänner att digital mobbning 

har lika stor eller större effekt än traditionell mobbning. Den nya tekniken tillåter en obegränsad social arena 

som både har positiva och negativa sidor. Många ungdomar hittar i de nya kanalerna möjligheter att träffa 

nya kompisar och skaffa sig ett stort kontaktnät medan andra på ett tydligt sätt inte får tillhöra i de olika 

sammanhangen. Det blir väldigt tydligt vilka som är de populära individerna som får ”tillhöra” och vilka som 

står utanför den gemenskapen. Ett genusperspektiv behövs för att visa en tydligare bild av det som händer i 

klassrummet kring detta tema.  

 

4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att genom både observationer, enkätundersökning och fokusgrupper beskriva och 

analysera hur mobiltelefonen används i klassrummet utifrån ett genusperspektiv. Syftet är att få fram en 

omfattande bild av hur flickor och pojkar använder mobilen under lektionstid. För att uppnå syftet kommer 

jag att använda mig av denna frågeställning:  

 

Hur använder flickor och pojkar mobiltelefonen under lektionstid? 
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5 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i studien. I denna uppsats har valts en triangulering av 

metoder som har både en kvalitativ och kvantitativ karaktär. Studien innehåller egen empiri som består av en 

kvantitativ undersökning i form av enkät, samt en kvalitativ undersökning i form av direktobservationer och 

fokusgrupper. 

 

5.1 Metod för datainsamling  

Flera metoder -metodologisk triangulering- kan användas som ett sätt att validera undersökningen. Man kan 

använda triangulering mellan metoder för att belysa samma fenomen genom att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Det finns många olika sätt att kombinera metoder. Till exempel, man kan kombinera 

enkätundersökningar och fokusgrupper genom att använda fokusgrupper för att upptäcka hur deltagarna 

pratar om ett ämne. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för utformningen av enkäterna.
54

 Fokusgrupper 

kan också kombineras med direktobservationer på så sätt att fokusgrupper kan ge forskare en uppfattning om 

hur man ska tolka de reagerande som observeras senare.
55

 

 Wibeck hävdar att intervjuer kan vara en lämplig undersökningsmetod därför forskaren kan få 

information som annars skulle vara omöjlig att komma åt genom observationer.
56

 Observationer kan vara en 

mer lämplig metod i andra situationer, exempelvis när det kan uppfattas som hotande att ställa vissa frågor.
57

  

 Jag bestämde mig för att genomföra undersökningarna på en gymnasieskola i Östersund eftersom jag 

hade gjort min VFU på just denna skola. Jag kände personalen, och eleverna kände igen mig. Eftersom jag 

hade gjort observationer under min VFU så var det inte konstigt att jag satt där igen och observerade. På 

detta sätt skulle jag få en bättre bild av det som brukar hända i klassrummet, utan att eleverna skulle reagera 

på ett annat sätt. 

Skolan är en gymnasiefriskola grundad för fem år sedan av fyra lärare. På denna skola studerar 

ungefär 300 elever från Östersund med omnejd. Många elever uppger att de väljer denna gymnasieskola 

eftersom den är mindre än de kommunala som finns i Östersund. Ungdomarna blir inte anonyma på samma 

sätt som på en stor skola och har en tajtare kontakt både med andra elever och med lärarna. Elevernas sociala 

bakgrund är blandad. Det finns sex studieprogram på den här gymnasieskolan: Naturvetenskapsprogrammet, 

barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, personlig tränare, ekonomiprogrammet och 

det humanistiska programmet. 

 

5.2 Enkät 

En av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in information är att fråga eller samtala med 
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människor
58

. I boken Metodpraktikan (2012) sammanfattas i några punkter hur och varför ska användas 

frågeundersökningar: 

 

1.-  “I en frågeundersökning ställs i princip samma frågor till samtliga svarspersoner (standardiserade frågor) 

och svarspersonerna får vid varje fråga välja mellan ett antal i förväg bestämda (fasta) svarsalternativ”.
59

 

Genom att använda enkäter kan man nå många elever samtidigt och på så sätt få ett stort underlag att arbeta 

med. Dessutom får alla elever svara på samma frågor, vilket gör det lättare att jämföra svaren.  

 

2.-  Vid en frågeundersökningen handlar det om att beskriva hur vanligt olika svar är i en viss population och 

hur man skall förklara att olika grupper har svarat på olika sätt.
60

  Enkäterna ger inte möjlighet till 

kompletteringar och därför är det viktigt att konstruera frågor som täcker det område som vi vill analysera. 

 

3.-  “Vid en frågeundersökning ställer man normalt sina frågor till ett (ofta slumpmässigt) urval av personer 

från en bestämd population och hoppas därmed kunna generalisera resultaten från urvalsundersökningen till 

hela populationen”.
61

 Meningen är då att svarspersonerna skall vara representativa. Elevens villighet att svara 

på frågorna har stor betydelse för att minska bortfall.  

 När man planerar en enkät måste man tänka efter vad man kommer att fråga om. Ibland kan det vara 

bättre att tänka generellt och inte begränsa frågorna till det som vi vill mäta. Det första steget när enkäten 

planerades var att begränsa och beskriva tydligt problemet som skulle undersökas i denna uppsats. Sedan 

analyserade jag vilka områden jag skulle nämna i enkäten och hur dessa delar skulle tolkas genom konkreta 

frågor. Utifrån tidigare forskning, min handledares ledning och inläst litteratur utformades en enkät med nio 

frågor, både öppna och slutna frågor, där det centrala var att få en uppfattning om elevens användande av 

mobiltelefon i klassrummet. För att veta att frågorna skulle fungera fick två ungdomar besvara enkäten. De 

tyckte att frågorna var lättbegripliga, men några ändringar gjordes i två frågor som uppfattades som otydliga. 

 Bortfallet i denna undersökning beror på att några elever som deltog i enkätundersökningen inte 

svarade på vissa frågor. 

 Studien har för avsikt att undersöka gymnasieelever i åk 2 och åk 3 som studerar på olika program. 

Det är 46 elever som svarat på enkäten, 28 flickor och 18 pojkar. Eleverna besvarade enkäten under två 

lektionstillfällen i ämnena spanska och psykologi. Ungdomarna som studerar dessa ämnen läser på olika 

program och därför valdes de ut för att genomföra undersökningen.  

 Några argument för urvalet i enkätundersökningen var följande: 

1.- Jag valde ut elever i åk 2 och åk 3 eftersom att de eleverna förväntas vara vana vid lektionernas rutiner 

och eleven har skapat sig ett förhållningssätt i undervisningssituationerna. 
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2.- Jag valde att genomföra enkätundersökningen under lektioner av spanska och psykologi eftersom elever 

från olika program läser dessa ämnen i blandade grupper och därför tyckte jag att det vore lättare att få en 

representativ population. 

 

3.- Jag valde inte samma antal av flickor och pojkar, utan att jag gjorde enkäten med de elever som fanns på 

de lektioner som jag hade valt. Detta kan göra att flickorna blir bättre representerade i sina svar.  

 Trost skiljer tre olika kategorier inom icke slumpmässiga urval: kvoturval, bekvämlighetsurval och 

strategiska urval.
62

 “Idén bakom kvoturval är att man skall få ett urval av människor, enheter eller hushåll 

som är representativt för populationen i bestämda avseenden”.
63

 Bekvämlighetsurval innebär att man tar det 

man får. Strategiska urval används huvudsakligen vid kvalitativa studier då man vill vara förvissad om att 

man skall få variation i svaren från dem man intervjuar. Slumpmässiga urval innebär att det ska ges urval 

som är i statistisk mening representativa. Då hade jag slumpat fram elever och då genom slumpen fått fram 

de elever som har svarat på enkäten.
64

 

 I denna studie gjordes ett icke slumpmässig urval, bekvämlighetsurval enligt Trost eftersom jag 

valde ut lektionerna, men accepterade de elever som jag fick. Begränsningar i tid och resurser förklarar detta. 

 

5.3 Direktobservationer i klassrummet 

I denna uppsats valdes direktobservationer i klassrummet som en av de tre metoderna som skulle utforma 

själva korpus i studien. Anledningen till detta var en strävan att erhålla ett mer objektivt mått för 

mobiltelefonanvändande. Genom enkät och gruppintervjuer skulle elevernas upplevelser av hur de använder 

mobiltelefonen i klassrummet identifieras. Genom observationer i klassrummet skulle den faktiska 

omfattningen av användandet av mobiltelefon registreras. Vid observation ger deltagarna information genom 

sitt agerande. Faktum att jag gjorde min VFU i denna gymnasieskola hade en stor betydelse för att bestämma 

att genomföra direktobservationer. De flesta elever känner igen mig och har haft mig under lektionerna 

tidigare som observatör. Därför tyckte jag att detta skulle möjliggöra att de skulle reagera på ett naturligt sätt 

kring mobiltelefonen utan att känna min närvaro som någonting som skulle påverka dem. 

 I den här studien valdes direkta observationer, det vill säga observationer som sker direkt utan att det 

föreligger någon direkt fördröjning i tid mellan händelsen och registreringen. Direkta observationer 

förutsätter att forskaren befinner sig i den situation som studeras och att händelserna sker i sina naturliga 

miljöer.  

 Ett av problemen som man upptäcker först när man planerar direktobservationer är att det är en 

metod som kan innebära en stor chans av subjektivitet. Observatören har en stor betydelse när han eller hon 

ska tolka de situationer som observeras. “Validitets problem är en orsak till att det är få forskare som enbart 

använder sig av observationsdata. Risken med allt för avskalade eller distanserade observationer är helt 
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enkelt att man inte rätt förstår de skeenden som försiggår”.
65

 I denna uppsats valde jag att själv vara 

observatör. Ändå har jag försökt att kommunicera med den undervisande läraren om någon situation inte var 

tydlig att tolka. 

 Ett relativt tidigt steg i forskningsprocessen handlar om att vinna tillträde till den miljö man valt ut. 

“Det handlar mycket om att hitta en eller flera nyckelpersoner som kan förmedla ytterligare kontakter men 

som också kan fungera som informatörer”.
66

 I detta fall har jag pratat länge med lärare och elever om 

mobiltelefonanvändande i klassrummet innan jag skulle planera observationerna. I sina direktobservationer 

har Weilenmann exempelvis alltid använd flera observatörer. Detta gör att både observationerna och senare 

analysen har mycket bättre validitet. Brist på resurser gjorde detta omöjligt. 

 Ett viktigt steg i undersökningen var att bestämma hur observationsschemat skulle se ut. I den har 

undersökningen valdes ett strukturerat observationsschema bort. Istället inhämtades så mycket information 

som möjligt om mobiltelefon användande genom löpande anteckningar under tre generella rubriker: 

Beskrivning och kronologi, citat och egna tankar och funderingar. På varje observation antecknades några 

specifika data: antal flickor och pojkar i gruppen, antal flickor och pojkar som hade mobiltelefon i början och 

slutet av lektionen, samt lärares namn, datum, ämne och klass. Dessa data är viktiga för att kunna tolka de 

insamlade registreringarna. 

 Observationsschemat (se bilaga 2)
67

 prövades i en pilotstudie vilket ledde till justeringar. Urvalet för 

att genomföra direktobservationer grundades på liknande argument. Syftet var att kunna observera grupper 

med elever från olika program, därför valde jag ämnen där det finns elever från olika gymnasieprogram. 

Direktobservationerna genomfördes i sex långa pass i ämnen som Samhällskunskap, Religion och Spanska. 

Det var inte avgörande ur många flickor och pojkar som fanns i varje grupp eftersom jag ville observera 

grupperna som helhet och individuella agerande.  

 

5.4 Fokusgrupper 

Fokusgrupp är en form av diskussionsbaserad gruppintervju som hjälper människor att berätta om 

erfarenheter, föreställningar eller åsikter om ett temaområde. Det betyder att alla människor i gruppen har 

något gemensamt och deltagarna diskuterar utifrån ett fokus. 

 Syftet med fokusgrupper är att beskriva livserfarenheter och hur de uppfattas av individen. I det här 

fallet valdes fokusgrupper för att utgå från vad eleverna själva berättar om sina uppfattningar av 

mobiltelefonanvändande i klassrummet. Med hjälp av elevernas berättelser ska jag kunna belysa och tolka på 

ett bättre sätt de resultat som framkommit i observationsstudien. Genom fokusgruppintervjuer ville jag också 

ta reda på kollektiva föreställningar.  

 Vid fokusgruppsintervjuer uppmanades deltagarna att diskutera utifrån en fokuserad frågeställning 

(se bilaga 3)
68

. Forskaren roll i detta sammanhang är som moderator för gruppen.  Min uppgift som 

samtalsledare var att stödja gruppen i diskussionen och driva gruppen att svara på frågeställningar som hade 
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förberetts.  

 Jag ville att deltagarna skulle stå i centrum av forskningen. I denna studie är forskningsområdet 

särskilt komplext och det finns inte så mycket forskning som analyserat skillnader bland pojkar och flickor i 

användning av mobiltelefonen i klassrummet. Därför valdes ut att genomföra gruppintervjuer, för att 

komplettera de data som förekommit från både direktobservationer och enkäter, och för att få djupare 

information om temaområdet. 

 I denna studie valdes att genomföra två fokusgruppintervjuer, en till flickor och en till pojkar. 

Deltagarna hade något gemensamt: kön, ålder, gymnasieskola, att de har mobiltelefon och liknande 

erfarenhet med den nya tekniken. Dessa gemensamma aspekter är viktiga för att ta fram en diskussion bland 

deltagarna det vill säga att de känner sig med varandra och inte hindras av blyghet när de skulle prata om 

mobiltelefonanvändande väl till mods i klassrummet. Genom samtalet breddas perspektivet på ämnet och 

deltagarna kan föra fram sina åsikter. I denna interaktion kan andra deltagare som lyssnar fylla på med sina 

egna upplevelser. 

I denna studie kommenterade jag resultat av fokusgrupper med en lärare och en annan person utanför 

skolan som hjälpte mig att fundera mina tolkningar i vissa aspekter. Det kan vara svårt att ta så mycket av 

någon annans tid för att analysera hela innehållet av gruppintervjuerna, men de två personer analyserade 

omkring tio procent av textmassan som slumpmässigt valdes ut. Enligt Wibeck kan det vara ett bra sätt att 

uppnå en högre reliabilitet i studien.
69

 

 Med fokusgrupper som metod är det viktigt att poängtera att syftet kan inte vara att dra generella 

eller statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper eller populationer. “För att uppnå sådana resultat 

finns istället datainsamlingsmetoder som enkäter och opinionsundersökningar, som bearbetas statistiskt. När 

det gäller fokusgrupper är det snarare berättigat att tala om lösa generaliseringar som kopplas samman med 

vissa sorters kategorier av personer. Forskaren kan i sin analys urskilja tendenser som gäller för en viss 

grupp”.
70

 Därför kan jag i min analys urskilja tendenser som gäller för de grupper som jag har intervjuat. 

 En av nackdelarna med fokusgruppintervjuer kan vara gruppens interna dynamik eller frågeguidens 

utformning som kan leda till begränsat resultat av intervjun. Det första steget i utformningen av fokusgrupper 

är att tydligt bestämma vilken övergripande forskningsfråga som står i centrum av uppsatsen
71

. Som tidigare 

har förklarats har användning av fokusgrupper syftet att kvalitativt analysera inte bara innehållet av svaren på 

mina frågor, utan även hur deltagarna interagerar med varandra. 

 Nästa steg blir att formulera en intervjuguide och även här är det avgörande vilken forskningsfråga 

som ställs i centrum av undersökningen. Wibeck berättar i den här meningen att ju mer moderatorn styr 

interaktionen i gruppen, desto mer strukturerad kan den anses vara.
72

 En ostrukturerad fokusgruppintervju 

innebär, enligt Wibeck att gruppmedlemmarna i så stor utsträckning som möjligt får tala med varandra och 

inte med intervjuledaren. Å andra sidan kan strukturerade fokusgrupper definieras utifrån två grunder. I ett 

fall handlar det om att styra frågorna, och i ett annat fall handlar det om att styra gruppdynamiken så att 
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moderatorn kontrollerar interaktionen genom att exempelvis försöka få alla deltagare att delta i 

diskussionen.
73

 

 I denna studie försökte jag planera öppna frågor i olika ämnen. Jag hade inte som syfte att ställa alla 

konkreta frågor, utan att få information av alla deltagare när det var möjligt. Jag skulle kunna hävda att 

fokusgrupperna var strukturerade, men välkomnade jag alla improviserade kommentarer som deltagarna 

gjorde. På detta sätt var det viktigt att observera och anteckna detaljer i interaktionen som kan upplysa mer 

och ge mer information om mobiltelefonanvändande i klassrummet. 

 Gruppintervjuerna var strukturerade, men inte stängda. Detta innebär till exempel att intervjuer med 

flickor och pojkar inte var identiska och att jag tillbringade mer tid att prata om ett ämne eller ett annat med 

varje grupp. Därför var det viktigt att kunna prata om alla ämnen som jag hade planerat, för att senare kunna 

jämföra innehållet. Min roll i gruppintervjuerna var att leda deltagarna bland dessa ämnen och försöka ta 

diskussioner fram om forskningsområdet 

 Intervjuguiden inleddes med en introduktion om studien lika till båda grupperna samt några 

uppvärmningsfrågor lätta att svara på och som skulle göra att deltagarna fokuserade på forskningsområdet. 

Efter dessa uppvärmningsfrågor bestod intervjuguiden av nyckelfrågor, övergångsfrågor och avslutande 

frågor. 

 Innan jag genomförde gruppintervjuerna fick jag ändra på några aspekter på inrådan av min 

handledare. En person besvarade på frågorna för att ta reda om de var lämpliga och bra formulerade. Jag fick 

ändra på några frågor och ställa dem på ett tydligare sätt. Nästa steg var att rekrytera deltagare. 

 För att göra ett urval bland elever som skulle delta i fokusgrupperna frågade jag bland elever som 

hade besvarat enkäten vilka av dem som frivilligt ville delta i gruppintervjun. Eftersom syftet var att få 

djupare information om mobiltelefonanvändande i klassrummet tyckte jag att det var viktigt att deltagarna i 

gruppintervjuerna också hade blivit observerade och att de hade besvarat frågorna på enkäten. Det var inte 

svårt att få fem frivilliga flickor och fem frivilliga pojkar som ville delta i fokusgrupperna. “Tids- och 

resurstillgång spelar in vid avvägningen när det gäller antalet grupper”.
74

 Morgan hävdar att tre grupper är ett 

minimum om man vill genomföra denna metod
75

. Ändå bestämde jag mig för att intervjua bara två grupper. 

Anledningen var att jag skulle använda denna metod som komplement till enkäten och 

direktobservationerna. Dessutom ville jag göra en jämförelse mellan pojkar och flickor, och ville inte 

överrepresentera en av de grupperna. Samtidigt var det tids- och resurstillgång en anledning till att jag 

begränsade mig till två gruppintervjuer. 

 

5.5 Metod för bearbetning och analys 

Jag har fått en stor uppsättning data och därför jag inte kan analysera allt. Därför har jag valt att renskriva 

delar av gruppintervjuerna som jag tycker är avgörande i studien. Jag kommer att redovisa nästan alla frågor 

som eleverna har svarat i enkäten. Samtidigt kommer jag att motivera varför jag utesluter vissa data ur mina 

                                                 
73

Ibid. 
74

Wibeck, s.48 
75

Morgan, i Wibeck, s.48 



20 

 

direktobservationer. Utifrån frågeställningen i uppsatsen planerade jag den bearbetning fasen. De tre metoder 

som används bearbetades på olika sätt utifrån uppsats syfte. 

 Jag kategoriserade svaren av enkäten och konstruerade variabler. Enkäten bearbetades genom 

statistiskt analys. Jag använde mig av procentberäkning med tabeller för att lättare kunna jämföra de 

kvantitativa data som förekommer från enkäten. 

 Både gruppintervjuerna och direktobservationerna bearbetades genom en kartläggningsmetod och 

därefter en innehållsanalys. Denna metod innebär att observatör gör transkriberingar, upprepar omläsningar, 

kategoriserar och arbetar fram de mer djupgående mönstren i materialet.
76

 Jag antecknade under 

gruppintervjuerna och observationerna i klassrummet. Dessa anteckningar omfattar detaljer som inte fick 

plats i observationsformulär. Alla observationer sammanfattas på maximalt en sida där jag i kodord tar upp 

sådant som varit det mest slående i situationen. Jag transkriberade delvis gruppintervjuerna. Därefter gjorde 

jag en kritisk genomläsning och uppdelade texten i mindre enheter. När texten hade uppdelats i olika tema 

genomförde jag en kodningsprocess för att sätta igång med en innehållsanalys. Vidare i diskussionen har jag 

kopplat resultaten till teorier som beskrivs i den första delen av uppsatsen. Jag har bestämt mig för att 

presentera resultaten från både fokusgrupperna och observationerna tillsammans eftersom jag har använt 

samma metod för att bearbeta data. 

 Wibech hävdar att resultaten från fokusgrupper inte är statistiskt generaliserbara,
77

 och därför ska de 

inte användas för generaliseringar som gäller för en större befolkning på samma sätt som vid en stor 

enkätundersökning. Denna undersökning bygger på att ingen av metoderna ska påverkas av varandra, utan 

att de ska analyseras var av sig. Bara i slutet av undersökningen kommer att dras gemensamma paralleller 

med syftet till att omfatta ett område. 

 Jag har kopplat resultaten från alla tre metoderna till frågeställningen. Frågeställningen innebär en 

jämförelse som jag har gjort i enkäten, gruppintervjuerna och direktobservationerna. 

 Jag har genomgående försökt hålla en hög kvalitet i studien genom att tydligt berätta om processen 

och dokumentera hur jag har tänkt i varje steg av undersökningen. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp när vi planerar en undersökning. När man pratar om validitet 

måste man fundera över vilket värde uppgifterna har som vi får för att lösa det problem vi arbetar med. 

“Validiteten är beroende både av att vi får relevanta data, de vi behöver, och att vi inte får onödiga data som 

skymmer sikten”.
78

 När man genomför en undersökning vill vi att den ska mäta det som vi vill mäta. 

“Empirisk forskning innebär ju med nödvändighet att de teoretiska begreppen måste översättas till 

operationella indikatorer, och dessa översättningar, eller operationaliseringar, kan alltid ifrågasättas”.
79

 Ett 

sätt att ifrågasätta en undersökning är att beskriva resultaten i operationella termer istället för teoretiska. 

Esaiasson formulerar två huvudsakliga strategier inom validiteten: att resonera sig fram till bästa möjliga 
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operationalisering och att på empirisk väg försöka testa operationaliseringen genom så kallad empirisk 

validitet.
80

 

 Validitet måste få uppmärksamhet under hela arbetsprocessen och inte i efterhand. Annars kan hela 

studien bli fel. Ett sätt att bedöma validiteten är om vi får data som leder till slutsatser och som i sin tur leder 

till bra beslut.
81

 Med andra ord innebär begreppsvaliditet en god översättning mellan teori och praktik, alltså 

att vi undersöker det som vi påstår att vi undersöker, men också frånvaro av systematiska fel (reliabilitet).  

 När man pratar om reliabiliteten måste man relatera det till tillförlitlighet, det vill säga hur pass sanna 

uppgifterna är.
82

 Det kan handla om slarviga eller oläsliga anteckningar, tillfälliga hörfel eller missförstånd i 

samband med intervjuer. Man kan mäta graden av reliabilitet genom att jämföra resultaten från två 

undersökningar som använder samma mätinstrument. Man kan till exempel göra om exakt samma 

undersökning med samma analysenheter vid ett senare tillfälle. 

 Validitet har särskilt använts vid applicering av kvantitativa metoder. Med validitets begrepp avses 

hur giltiga erhållna resultat är men också mätinstruments giltighet och undersökningsuppläggning. Ofta 

försöker man mäta validiteten genom att t ex beräkna ett statistiskt korrelationsmått och jämföra erhållna 

resultat med andra som vi tror är “sanna”, framför allt när man använder sig av kvantitativ metodik. Då kan 

man sträva efter att numeriskt fastställa validiteten genom att jämföra resultat med det man valt att betrakta 

som det sanna.
83

  

 Som sammanfattning om hur man kan bedöma undersökningens kvalitet bör vi tänka på följande, 

enligt Kylén:
84

 

 

Validitet: 

 -Vi ska fråga efter det vi är ute efter och inte välja efter vad vi är vana vid. 

 -De som svarar ska förstå frågan och varför vi frågar. 

 -Vi ska alltid fråga för utredningen viktiga saker, och inte bara intressanta för oss själva. 

 

Reliabilitet: 

 -Frågorna ska vara enkla att besvara. 

 -Svaren ska bara kunna tolkas på ett sätt. 

 -Upprepar vi frågorna ska vi få i stort sätt samma svar. 

 

 

5.7 Etiska överväganden 

En aspekt som jag har försökt arbeta med genom alla tre undersökningarna är de etiska principerna som alla 

studier måste bygga på. Därför vill jag beskriva hur jag planerade och genomförde de tre metoderna utifrån 

dessa principer. 
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 Innan eleverna genomförde enkäten berättade jag för dem om studien och om syftet med den. 

Dessutom fick eleverna läsa om hur resultaten skulle hanteras anonymt i efterhand. Introduktionen till 

deltagarna i fokusgrupperna baserades också på en beskrivning om hur intervjuerna skulle gå till och hur 

resultaten skulle hanteras.  

 Jag planerade noga hur jag skulle genomföra direktobservationerna. Efter att jag hade pratat med 

flera lärare på skolan bestämde jag mig för att sitta tyst och observera först innan eleverna visste exakt vad 

jag antecknade för. Jag berättade i efterhand om syftet med undersökningen och om hur jag skulle hantera 

resultaten. 

 

5.8 Reflektioner över metoden 

I den här studien valdes att använda sig av en kombination av olika metoder som kompletterar varandra. 

Användning av olika metoder för att få ett bättre resultat på forskningsområdet innebär också problem. Det 

har varit svårt att få tid att genomföra tre metoder. Samtidigt är det också komplicerat att sammanfatta de 

data som blev resultatet av de tre olika metoderna. Resultaten av undersökningarna måste analyseras och 

tolkas på olika sätt och det kräver mer tid och resurser av forskaren.  

 Som tidigare har förklarats syftar kombinationen av metoder till att öka validiteten av studien. I den 

meningen måste påpekas att alla tre metoder som använts här betraktas på ett liknande sätt och med syftet att 

alla metoder ska ge ny information som kompletterar varandra. Enkätundersökningen genomfördes när det 

hade gjorts några direktobservationer. Gruppintervjuerna genomfördes därefter när enkäten hade besvarats 

och direktobservationerna gjorts klara. Ändå ville jag inte bli påverkad av resultaten av dessa metoder som 

samtalsledare i fokusgrupperna. Därför startades inte analysen av resultaten av alla dessa metoder innan jag 

hade genomfört resten av undersökningarna. Enkäten skulle avtäcka mönster i erfarenheter och praktiker, och 

genom direktobservationer och fokusgrupper skulle jag kunna fördjupa mig i hur eleverna tänkte och varför. 

Metoderna skulle användas som tre olika källor av information som skulle möjliggöra analysen av data och 

jämförelse mellan pojkar och flickor i ett komplext fenomen. Bland ungdomarna har jag upplevt en stor lust 

att prata om temat och att berätta för vuxna varför det är så viktigt med mobiltelefon i skolan. 
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6 Resultat 
 

Jag har valt att först redogöra för enkätundersökningen, och därefter direktobservationerna och 

gruppintervjuerna. Jag inleder med att redovisa enkätsvaren i diagram med kommentarer. Alla elever som 

svarade på enkäten hade egen mobiltelefon och hade den påslagen under lektionstid. 

 

6.1 Enkät 
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I diagrammet ovan kan vi se att de flesta flickorna hade mobiltelefonen på tyst läge under lektionerna. Bara 

två av de 28 tjejerna svarar att de brukar ha mobiltelefonen påslagen som vanligt på lektionerna. Däremot är 

det vanligare bland pojkarna att ha mobiltelefonen påslagen som vanligt även under lektionstid. Bara 5 av de 

18 pojkarna säger att de har mobiltelefonen på tyst läge under lektionerna. Två pojkar svarade inte på denna 

fråga. 
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2 Hur använder du mobiltelefonen i klassrummet?
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I denna fråga specificerades inte ett särskilt sammanhang utan eleverna svarade hur de brukar använda 

mobiltelefonen i klassrummet när lektioner är igång och läraren är närvarande. Det kan handla om 

traditionella undervisningstillfällen, eget skolarbete eller redovisningar. Avrundningen i procent gör ett 

bortfall mellan 3 och 7 procent. 

Enligt enkäten är det dessa funktioner som flickorna ofta använder mest: klockan, för att titta på 

Internet och för att skicka sms. 43 procent av flickorna använder oftast mobiltelefonen för att lyssna på 

musik och78 procent använder den oftast eller ibland som miniräknare. Bland pojkarna är det 84 procent som 
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säger att de använder mobilen ofta eller ibland som miniräknare. Det som kanske är intressant är att en 

majoritet av pojkarna, 67 procent, och bara 39 procent av flickorna säger att de ofta använder mobiltelefonen 

som miniräknare. 

Bara 17 procent av pojkarna säger att de oftast använder mobiltelefonen för att läsa eller publicera på 

Facebook, men 55 procent hävdar att de ibland använder denna sociala kanal genom mobiltelefonen på 

lektionerna. Sammantaget är 72 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna som ofta eller ibland loggar 

in på Facebook under lektionstid. Dock hävdar 32 procent av flickorna att de oftast loggar in på Facebook 

jämfört med en 17 procent av pojkarna. 36 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna säger att de 

aldrig använder Facebook på lektionerna. Fler flickor än pojkar säger att de aldrig använder Facebook och 

även fler flickor än pojkar svarar att de ofta använder denna kanal genom mobiltelefonen och under 

lektionstid. Det betyder att fler flickor än pojkar aldrig använder Facebook, men också att fler flickor än 

pojkar ofta loggar in på denna kanal under lektionstid. 

Färre antal pojkar än flickor säger att de skickar sms på lektionen. 78 procent av pojkarna ringer 

ibland på lektionerna jämfört med 49 procent av flickorna. Här ser vi en betydlig skillnad mellan pojkar och 

flickor eftersom 47 procent av flickorna och bara 21 procent av pojkarna hävdar att de aldrig ringer under 

lektionstid. Pojkarna verkar vara mer avslappnade med mobiltelefonanvändande trots att läraren kan se dem. 

Det som 70 procent av flickorna säger, är att de aldrig tar bilder med mobiltelefonen på lektionen. 

Och hälften av flickorna ringer inte heller under lektionen. Det som pojkarna hävdar att de aldrig gör på 

lektionerna med mobiltelefonen är liksom flickorna, att ta bilder, cirka 70 procent. 
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Fler pojkar än flickor, 55 procent, skickar mellan 0 och 2 sms varje dag under lektionstid medan bara 32 

procent av flickorna skickar max 2 sms under lektionstid. Däremot skickar fler flickor flera sms under 

skoldagen. Av flickorna säger 32 procent att de skickar mellan 3 och 5 sms varje dag på lektionerna jämfört 

med 17 procent av pojkarna. Skillnaden mellan flickor och pojkar när det gäller att skicka fler än 10 sms är 

inte så stor. Diagrammet visar att fler pojkar än flickor skickar färre sms under lektionerna. 
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I diagrammet ovan ser vi hur både pojkar och flickor reagerar på ett liknande sätt om de får ett sms på 

lektionen. De flesta, 78 procent av pojkarna och 79 procent av flickorna läser ett sms när de får det. Ingen 

säger att hon eller han inte läser det. I detta fall finns det ett bortfall eftersom några pojkar inte svarade på 

frågan. Fler pojkar, 17 procent av dem säger att de inte svarar omgående om de får ett sms, medan bara 4 

procent av flickorna säger att de inte svarar omgående. Detta svar skulle kunna tolkas som att tjejerna känner 

sig mer pressade för att omgående svara om de får ett sms under en lektion medan det för pojkarna inte är 

lika angeläget. 
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Enligt enkäten är pojkarna inte så diskreta som flickorna om de får ett samtal under lektionstid. Av flickorna 

är det 68 procent som säger att de frågar ibland eller alltid läraren om de får ta emot samtalet. 67 procent av 

pojkarna frågar aldrig och bara 30 procent frågar ibland eller alltid. Av pojkarna är det 78 procent som svarar 

på samtalet alltid eller ibland på lektionen, medan bara 32 procent av flickorna säger att de tar emot ett 

samtal ofta eller ibland.  
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Av flickorna är det 93 procent som använder mobiltelefonen på lektionen om de anser att det är någonting 

viktigt som de måste göra med den. 83 procent av flickorna använder mobiltelefonen ofta eller ibland när de 

blir rastlösa och 61 procent av dem använder den när det känner att lektionen är ointressant. 51 procent av 

flickorna säger att de ofta använder mobiltelefonen i klassrummet för att hålla kontakt med vänner, och 25 

procent gör det ibland. 
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73 procent av pojkarna säger att de ofta eller ibland använder mobiltelefonen när de blir rastlösa och 

66 procent när de tycker att lektionen är ointressant. Å andra sidan är det färre pojkar som hävdar att de 

använder mobiltelefonen i klassrummet för att ta kontakt med vänner. 39 procent av pojkarna kontaktar ofta 

vänner genom mobiltelefonen under lektionstid, och 28 procent gör det ibland. Sammandrag är det 67 

procent av pojkarna som ibland eller ofta använder mobiltelefonen för att kontakta vänner under lektionstid 

medan 71 procent av flickorna säger att de ibland eller ofta kontaktar vänner genom mobiltelefonen på 

lektionerna. 

I denna fråga tycker jag att det är intressant att ta upp i vilka situationer pojkar och flickor säger att 

de aldrig använder mobiltelefonen under lektionen. Det är 89 procent av flickorna som säger att de aldrig 

använder mobilen när läraren tittar på dem medan det är 67 procent av pojkarna som hävdar att de inte 

använder den i samma situation. 67 procent av pojkarna och 64 procent av flickorna använder aldrig 

mobiltelefonen om läraren pratar. I det här sammanhanget kan man dra slutsats av att flickorna är mer 

oroliga för att läraren ska upptäcka att de använder mobilen än för att missa information. 
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I diagrammet ovan kan man se resultaten på en öppen fråga som ställdes i enkäten. Eleverna fick skriva sina 

egna alternativ. 67 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna säger att mobiltelefonen är bra som 

hjälpmedel. 43 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna säger att mobiltelefonen är bra för att ansluta 

till Internet. Däremot var det ingen flicka som skrev någonting om att mobiltelefonen är bra för att behålla 

kontakt med vänner trots att många av dem säger att de brukar använda mobiltelefonen för att göra det. Det 

betyder att de inte uppskattar denna möjlighet eller att de inte uppfattar detta som någonting positivt under 

lektionstid. Däremot svarade 11 procent av pojkarna att mobiltelefonen är ett bra sätt att kontakta kompisar 

under lektionstid. Lika många pojkar svarade att mobilen är ett bra verktyg för att även kommunicera med 

andra kompisar i klassrummet. Ingen tjej kom på ett liknande svar i denna öppna fråga. 
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Även denna var är öppen fråga där de flesta elever svarade med liknande kategorier. Ändå finns det 

intressanta skillnader mellan flickor och pojkar. 82 procent av flickorna tycker att mobiltelefonen kan göra 

att man tappar fokus på lektionen, men bara 39 procent av pojkarna tycker det. 36 procent av flickorna och 

bara 11 procent av pojkarna anser att mobiltelefonen kan vara störande under lektionstid. Däremot är det fler 

pojkar, 17 procent jämfört med 11 procent av flickorna, som tycker att en negativ aspekt av mobiltelefonen i 

klassrummet är att läraren kan bli arg. Det är väldig få och i princip lika många pojkar som flickor som anser 

att det är negativt att använda Facebook på lektionerna.   

 

6.2 Direktobservationer och fokusgrupper 

I direktobservationerna och i fokusgrupperna har jag bestämt att identifiera de olika aktörerna med en 

bokstav antingen F (flicka) eller P (pojke) och en siffra.  

 

6.2.1 Mobilen mest som hjälpmedel för pojkarna 

Alla pojkar som jag intervjuat i fokusgrupperna erkänner att de använder mobiltelefonen under lektioner. 

Alla har en smartphone, och fyra av de fem har bytt mobil någon gång under de senaste sex månaderna. 

 

Citat 1- Fokusgrupp pojkar 

M: Hur använder ni mest mobiltelefonen i klassrummet? 

P1: Jag brukar använda den som klocka. Oftast finns ingen klocka i klassrummet och det är viktigt... 

P2: Jag håller med. Men mobiltelefonen är också bra som miniräknare och för att leta efter information. 

M: Använder ni mobiltelefonen oftare på vissa lektioner? 

P2: Ja... Det skulle jag säga... Det beror på ämnet och läraren, helt enkelt. 
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M: Vad menar du? 

P2: Om det är ett intressant ämne då använder jag mobilen bara om jag behöver det. Om lektionen är tråkig 

då använder jag den för att göra någonting annat. 

M: Håller ni med? 

P3: Ja,... visst. Men jag använder mobiltelefonen mera när läraren är snäll och inte blir jättearg... Vissa lärare 

blir mycket arg och då använder jag mobiltelefonen mindre eller så gömmer jag mig. 

 

I exemplet ovan är det tydligt att lärares attityd inför mobiltelefonanvändande påverkar hur ofta 

pojkarna använder den under lektionen. Eleverna använder mobiltelefonen mera om läraren verkar vara 

”snäll” och inte blir arg. Å andra sidan är det också viktigt att påpeka att pojkarna lyfter fram att om de 

tycker att lektionen är intressant använder de mobiltelefonen mer som hjälpmedel. Om de tycker att 

lektionen är ointressant brukar de använda mobiltelefonen för att göra någonting annat.  

 

Observation 1 – 16 maj, kl.12.00-13.30, Samhällskunskap åk2 

En flicka och tre pojkar har tagit fram mobiltelefonen när lektionen börjar. Två pojkar (av 12 i gruppen) och 

en flicka (av 5 i gruppen) har dator med sig. Eleverna läser en artikel om journalister. Sedan tittar de på en 

film och diskuterar i grupp. 

En pojke (P1) använder datorn och chattar öppet. Några minuter senare börjar en annan pojke (P2) 

att titta på någonting med mobiltelefonen. Läraren närmar sig P2 och säger: 

- Sluta, P2 

Pojken P2 stoppar mobilen i fickan, medan P1 fortsätter med att chatta med datorn. Efter filmen delas alla 

elever in i fyra grupper och diskuterar olika frågor. Under diskussionen är det ingen som tittar på mobilen. 

När de är klara med diskussionen tar en pojke (P3) och en flicka (F1) fram mobiltelefonen. P3 spelar och 

lyssnar på musik. F1 tittar på Internet. Några minuter senare skickar en flicka (F2) ett sms medan resten läser 

tysta. När läraren närmar sig henne slutar hon. Samtidigt tar en annan pojke (P4) fram mobilen. Läraren 

närmar sig honom och säger: 

L: Funderar du på det du ska göra efter att du har läst artikeln? 

P4 lägger mobiltelefonen på bordet. Efter 5 minuter och när läraren gått tar P4 mobilen och använder den. P4 

slutar när läraren sitter nära honom och då stoppar den i väskan. 

En annan pojke (P5) sitter med ryggen mot läraren och skickar ett sms. En tjej (F3) tittar på bilder i 

mobilen. Hon gömmer den när läraren kommer nära gruppen. 

En pojke (P6) får ett samtal och går ut för att svara utan att fråga läraren. 

 

Det märkts tydligt att eleverna brukar sluta använda mobiltelefonen om läraren visar att den inte 

gillar detta. Ändå är det en elev (P4) som fortsätter med användandet trots att läraren visar tydligt att den inte 

tycker om detta. Flickor döljer ofta när de använder mobiltelefonen och slutar omgående om läraren närmar 

sig dem. Pojkarna försöker aldrig att dölja sitt användande av mobiltelefonen. 
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Citat 2 – Fokusgrupp pojkar 

M: Brukade ni använda mobiltelefonen på samma sätt i grundskolan? 

P1: Nej, jag använde den mycket mindre. 

P2: Jag också. 

M: Varför? 

P2: Jag tror att det inte är tillåtet på samma sätt som på gymnasiet. Här är vi behandlade mer som vuxna och 

vi tar mer ansvar för det vi gör. Om vi använder mobiltelefonen är det vårt ansvar om vi missar information. 

P4: Jo... Men det är också att mobiltelefonen utvecklats så mycket under de senaste åren... Jag menar att nu 

kan man använda den på många nya sätt. Man kan använda mobilen i klassrummet som en dator. 

M: Tycker ni att det är mer accepterat att använda dator än mobiltelefon i klassrummet? 

P4: Ja, det tycker jag. Men användandet kan vara lika... Några lärare kan bli arga när man använder 

mobiltelefonen i klassrummet, framför allt när de pratar. Själv tycker jag att det är lika bra att strunta i 

information som inte är viktig, typ: ha en bra helg, ställ upp stolar, osv. Jag kan göra någonting bättre med 

mobilen och jag kan titta om läraren säger någonting viktigt. 

M: Hur vet du att det är någonting viktigt som läraren säger? 

P4: Ja... Det kan vara någonting nytt om ett prov eller någonting som kan påverka betyget... Jag vet när jag 

måste lyssna noga... Jag menar att jag själv bestämmer om jag vill lyssna bara eller använda mobilen. 

M: Men kanske inte alla vet när det är viktigt, och då missar man information... 

P4: Ja, det kan vara. Men alla elever vet att på gymnasiet är det viktigt med eget ansvar, och 

mobiltelefonanvändandet har att göra med detta. 

 

I exemplet ovan är det viktigt att lyfta fram hur en av pojkarna (P4) uppfattar 

mobiltelefonanvändande som någonting som kan frigöra honom från värdelös information som ges under 

lektionen. På detta sätt, menar han att han inte slösa bort tiden genom att göra någonting annat. Han 

bestämmer när han lyssnar på läraren och inte missar något viktigt på lektionen. Eget ansvar är något som är 

tydligt här och alla pojkarna i gruppen säger att mobiltelefonen öppnar möjligheterna till att ta egna beslut på 

lektionerna, till exempel att använda mobilen när lektionen känns tråkig.  

 Detta kan även göra att många elever som har problem att fokusera eller som har lätt att bli 

distraherade kan få större problem eftersom de har alltid någonting annan att göra med mobiltelefonen. 

 

Observation 2: 11 maj, kl.12.00-13.30 Spanska, åk3 

Den här är en stor grupp med 29 elever, 13 flickor och 16 pojkar på Naturprogrammet. Eleverna ska jobba 

med läsförståelse idag. De får flera texter och ska välja ut en, läsa den och svara på några frågor. Många av 

eleverna använder mobiltelefonen för att översätta texten eller för att slå upp några ord i lexikon. 

En flicka (F1) och hennes pojkvän (P1) tittar tillsammans på Internet med mobiltelefonen och visar 

någonting för de andra i gruppen. Läraren håller på att prata med andra elever som sitter i en annan grupp. 

 Läraren går ut från klassrummet för att kopiera några blad. De flesta är koncentrerade på att läsa. Två 
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flickor (F2 och F3) och en pojke (P2) som sitter i en grupp använder mobiltelefonen. P2 gömmer den när 

läraren närmar sig. F2 skickar ett sms klart innan hon stoppar mobiltelefonen i väskan. 

 Några minuter senare skickar F1ett SMS utan att dölja det och fortsätter att använda den under flera 

minuter. 

Läraren: Vad händer med mobiltelefonen? 

F1: Jag hittar inte motsatsen till ”valiente”, alltså fegis på spanska 

Läraren: Ahhh, då tycker jag att du ska stoppa mobiltelefonen i väskan. 

 

 I detta exempel ser vi hur både flickor och pojkar använder mobiltelefonen utan att dölja det. Den är 

en stor grupp och läraren har inte koll på alla elever samtidigt. Dessutom använder eleverna mobiltelefonen 

som hjälpmedel, lexikon, och detta gör att de kan använda mobiltelefonen mer avslappnad. 

 

6.2.2 Mobilen döljs mer av flickorna och den används också som hjälpmedel 

Citat 3 – Fokusgrupp flickor  

M: Hur använder ni mest mobiltelefonen i klassrummet? 

F1: Facebook, ibland 

F2: Jag är inte den värsta användaren. Det är mer när det är tråkigt på lektionen. 

M: Varför är det viktigt att använda mobiltelefonen i klassrummet? 

F3: Det är smidigt. Man kan leta efter information, hålla kontakt med vänner... 

F4: Jag svarar inte på samtal under lektionen eller ringer och så, men ibland skickar ett sms, använder 

Twitter, Facebook osv. 

F5: Jag tycker att Facebook och Twitter är överskattat. Många använder den för mycket ibland. Och det 

tycker jag att det är deprimerande. 

F4: Ja,... Jag inte använder den så mycket, men ibland, menar jag. Det är inte så att jag håller på med hela 

tiden. 

F5: Nej... Kanske inte du. Men det finns många som håller på med det här hela dagen, även på skolan. Och 

det tycker jag att det är deprimerande. 

 

I exemplet ovan ser vi hur tjejerna markerar hur viktigt är att hålla kontakt med vänner, även på 

skolan. Att använda Twitter och/eller Facebook verkar blivit så vanligt som att skicka sms. En tjej (F2) 

erkänner att hon använder mobiltelefonen när lektionen är tråkig. Å andra sidan menar F5 att många 

använder Twitter och/eller Facebook hela dagen på skolan, oberoende på om lektionen kan eller inte kan bli 

intressant.  

 En sak som jag vill lyfta fram och tycker att det är intressant är att tjejerna är mycket kritiska till de 

eleverna som använder Twitter eller Facebook mycket ofta. F5 menar till och med att det är deprimerande 

och F4 vill tona ner sitt användande av dessa kanaler. 
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Observation 3: 18 maj, kl.12.00-13.30, Psykologi, åk2 

En flicka sitter med ryggen mot läraren. Hon tittar på Facebook och internet under 10 minuter trots att 

läraren har en genomgång och pratar om betyg på kursen. Sedan använder hon inte mobilen mera under 

lektionen.  

 Trots att pojkarna i fokusgruppen visar i stor utsträckning att de använder mobiltelefonen som 

hjälpmedel är det i princip lika vanligt att flickorna använder mobiltelefonen som hjälpmedel trots att de inte 

säger det.  

 

Observation 4: 14 maj, kl.8.15-10.30, Samhällskunskap, åk2 

Eleverna i en grupp presenterar ett tema kring den engelska koloniseringen. En annan grupp elever 

opponerar och ställer frågor om temat. Alla sitter i U-form vilket gör att alla ser varandra. Tre flickor 

använder mobiltelefonen för att läsa redovisningen om den franska revolutionen. Det gör att det blir svårt att 

läsa och att flickorna har blicken neråt hela tiden. Alla som lyssnar verkar tycka att det är tråkigt och blir 

okoncentrerade. De tittar istället på boken och gör någonting annat. Men ingen elev använder 

mobiltelefonen. 

F1: Napoleon Bona... Bona... 

Lärare: Menar du Bonaparte? 

F1: Ja, det kan stämma. 

 När hon är klar skickar hon vidare mobiltelefonen till en annan flicka (F2) i gruppen för att fortsätta 

med redovisningen. F2 visar att det inte var mobiltelefonen som gjorde den tidigare redovisningen 

ointressant. Hon visar att hon har tränat och därför blir hennes del levande. Det gör att resten av gruppen 

lyssnar mer uppmärksam på henne. 

 

Citat 4 – Fokusgrupp flickor 

M: Använder ni mobiltelefonen mer i vissa lektioner? 

F2: Jag använder mer mobiltelefonen under tråkiga genomgångar. 

F3: Ja, eller när man blir rastlöst. Då kan man göra mycket mer intressant med mobilen. 

M: Betyder det att ni inte brukar använda mobilen om lektionen är intressant? 

F2: Jag använder mobilen mindre om det är en intressant lektion. Men jag använder den om jag måste göra 

någonting viktigt. 

M: Vad menar du med någonting viktig? 

F2: Ja... svara på ett sms, eller skriva någonting på Facebook, eller läsa någonting som har hänt under 

helgen... 

F4: Ibland kan man vänta och svara på rasten, men man gör det under lektionen om det inte händer 

någonting viktigt. 

M: Hur vet du att det är någonting viktigt? 

F4: När läraren pratar. Det beror på. 

M: Kan man missa information när man håller på mobilen? 
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F4: Ja... det kan man göra. 

F5: Det gäller att ha huvud uppe och känna igen när man måste sluta hålla på med mobilen och lyssna 

istället. 

F2: Men det är många som inte gör det... Det är sant. 

 

I detta exempel visas ganska tydligt hur många flickor tänker när de använder mobiltelefonen i 

klassrummet. De menar att de använder mobilen oftare om det är tråkiga genomgångar eller om de känner att 

det inte händer någonting viktigt. Men det betyder inte att de använder mobiltelefonen bara om de känner att 

det är tråkigt. De använder också mobilen om de anser att de måste göra någonting viktigt. F2 tycker att 

någonting som måste göras på en gång är att svara på ett sms, eller att skriva någonting som hänt på 

Facebook. Risken är att missa information, men samtidigt kan de träna mentalt för att kunna identifiera dessa 

moment när läraren säger någonting som de tycker att de inte får missa. Här lyfter tjejerna fram hur 

betydelsefull det är att hålla kontakt med vänner hela tiden, även på skolan. De är medvetna om att de 

riskerar att missa information och därför måste de bli duktiga på att hålla på med två saker samtidigt.  

 

Observation 5: 18 maj, kl.12.30-14.00, Psykologi, åk2 

En flicka (F1) håller på med mobilen under bordet. Det är svårt att få veta vad hon gör medan läraren pratar 

om det som eleverna ska göra för att få betyg. F1 tittar på Internet utan att dölja det, skickar sms och 

publicerar på Facebook flera gånger.
85

 Hon sitter med ryggen mot läraren. Flickan skickar ett sms flera 

gånger under lektionen och läser sms (minst fem gånger) medan eleverna redovisar. 

 En annan flicka (F2) skickar ett sms medan läraren pratar. Flickan skickar minst fem sms ytterligare 

medan läraren pratar och detta utan att dölja det. 

 F1 och F2 håller på med mobilen under hela lektionen. De började försiktigt, men sen använder de 

mobilen utan att dölja det. De skickar sms och tittar på Internet. Det spelar ingen roll om det är läraren som 

pratar eller andra elever i gruppen.  

 F2 redovisar med sin grupp, men bestämmer sig för att inte prata, utan att hon bara står där eftersom 

hon inte har jobbat så mycket med temat. När de sitter sig igen efter redovisningen fortsätter hon med 

mobiltelefonanvändandet. 

 

 Den följande observationen är ett exempel på hur eleverna kan ha en lektion utan att använda 

mobiltelefonen. 

 

Observation 6: 15 maj, kl.12.00-13.30, Religion, åk2 

Läraren börjar lektionen genom att förklara att de ska besöka en kyrka och prästen ska prata om sitt liv. I 

kyrkan är det förbjudet att använda mobiltelefonen. Alla sitter och lyssnar. Några elever tittar på klockan. 

Ingen har stängt av mobilen trots att det står att det ska göras in i kyrkan. När eleverna går ut från kyrkan 

tittar de flesta direkt på mobiltelefonerna. 

                                                 
85

Jag frågade henne efter lektionen för att ta fram informationen 
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6.2.3 När mobiltelefonen kan vara störande i klassrummet 

Både pojkar och tjejer erkänner att mobiltelefonen kan vara störande under lektionen vilket visas i de 

följande kommentarerna.  

 

Citat 5 – Fokusgrupp pojkar 

M: Kan vara mobiltelefonen störande i klassrummet? 

P1: Jag, när man använder den under genomgångar. 

P4: Men det är inte störande om ljudet är av. 

P1: Ja, men jag förstår att läraren kan känna att det är respektlöst om det är en viktig genomgång och halva 

gruppen håller på med mobilen... 

P4: Jag håller med... 

 

När man ställer samma fråga till flickorna säger de också att mobiltelefonen kan vara störande för läraren. 

De säger ingenting om att den även kan vara störande för andra elever i klassrummet. 

 

Citat 6 – Fokusgrupp flickor 

M: Kan mobiltelefonen vara störande i klassrummet? 

T1: Ja, det kan vara respektlöst mot läraren. 

T2: Ja, ibland kan det vara för mycket... 

T4: Ibland kan det vara jobbigt om flera håller på med mobilen under en genomgång. 

 

6.2.4 Känslor och könsskillnader med mobiltelefonanvändande 

Mobiltelefonen innebär känslor för ungdomarna som använder den ofta och som inte kan tänka sig att den 

skulle förbjudas. 

 

Citat 7 – Fokusgrupp pojkar 

M: Hur skulle ni känna er om ni glömmer mobilen hemma? 

P3: Jag skulle känna mig naken om jag glömmer den. 

P4: Jag håller med. 

P1: Jag skulle kunna vara utan mobil en hel dag. Det är inte så viktigt, tycker jag. 

P4: Jag tycker att det är som om jag glömmer att ta på mig byxorna... Jag måste tillbaka hem och ta på mig 

dem! 

P3: Jo, det är precis så jag skulle känna. Men det kan inte hända. Jag glömmer aldrig mobiltelefonen. 

 

I exemplet ovan är det tydligt att mobiltelefonen inte får glömmas enligt pojkarna. Det har blivit ett så viktigt 

verktyg att den jämförs med byxorna. En pojke (P1) menar att han skulle kunna fungera utan mobilen en hel 

dag. Den begränsade tiden möjliggör att vara utan telefonen men inte mer än så. De andra pojkarna säger att 
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de skulle gå tillbaka hem och hämta den, annars skulle de känna sig nakna hela dagen. Tjejerna tycker 

likadant men de svarar med mera känsliga ord. 

 

Citat 8 – Fokusgrupp flickor  

M: Hur skulle ni känna er om ni glömmer mobilen hemma? 

F1: Jag skulle få panik. Allt handlar om mobilen: busstidtabell, klockan, om någon ringer... 

F2: Jag skulle känna mig naken... Jag skulle gå tillbaka hem och hämta mobilen. 

 

Här är det intressant att lyfta fram att mobiltelefonen inte bara har blivit ett hjälpmedel, utan att den också är 

avgörande om någon ringer. Då måste tjejerna ta samtalet. De får inte vänta tills skolan är slut, menar de. 

 

Eleverna uppfattar på olika sätt om det finns skillnader mellan hur tjejer och pojkar använder 

mobiltelefonen under lektionerna. 

 

Citat 9 – Fokusgrupp pojkar 

M: Tycker ni att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor använder mobiltelefonen i klassrummet? 

P4: Nej, jag tror att det är samma sak, men flickor döljer mera. 

P5: Ja... jag är tveksam... Jag vet inte. 

P2: Nej, jag tror inte att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

Citat 10 – Fokusgrupp flickor  

M: Tycker ni att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor använder mobiltelefonen i klassrummet? 

F2: Ja... Det är ganska lika, eller? 

F3: Ja, det tycker jag. 

F1: Jag tror att killar spelar mer och tjejer använder mer Facebook... Men jag vet inte... 

 

Både flickor och pojkar är tveksamma när man frågar om det finns könsskillnader vid 

mobiltelefonanvändande i klassrummet. En av pojkarna (P4) tror att flickor döljer mera när de använder 

mobilen, medan en tjej (F1) tror att pojkarna spelar mer. Man kan relatera detta till de traditionella 

könsrollerna. I följande observation hittar vi några av dessa traditionella mönster där flickorna använder 

mobiltelefonen mer försiktigt och pojkarna använder den mer öppet. 

 

Observation 7: 16 maj, kl.14.00-15.30, Samhällskunskap, åk3 

En pojke (P1) skickar ett sms medan alla tittar på en film. Sen håller han mobiltelefonen i handen under hela 

lektionen. Samtidigt tittar en flicka (F1) på Internet medan hon sitter med ryggen mot läraren. En elev (P2) 

från en annan grupp kommer in i klassrummet och frågar öppet om telefonnumret till en annan pojke (P3). 

P3 verkar känna att situationen är lite pinsam och svarar att han kommer att få det efter lektionen.  

Läraren: Tack för besöket. 
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P2 går ut från klassrummet. 

 

När det är slut med gruppdiskussionen tar en pojke (P4) fram sin mobiltelefon och ringer. Han pratar bara 

några sekunder och det är svårt att höra vad han säger. Han tittar på Internet efteråt. 

 

7 Analys  
 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att besvara på frågeställningen utifrån resultaten av enkäten, 

direktobservationerna och gruppintervjuerna.  

 

Hur använder flickor och pojkar mobiltelefonen under lektionstid? 

90 procent av flickorna har mobiltelefonen på tyst läge under lektionerna och 80 procent av dem 

frågar ibland eller alltid om de får ta emot ett samtal under lektionerna. Dessa aspekter kan hjälpa oss att 

göra en bild om flickornas mobiltelefonanvändande som kan relateras till några av de klassiska egenskaper 

som vanligtvis associeras med kvinnor som exempelvis diskretion och empatisk förmåga. Pojkarna använder 

oftast mobiltelefonen under lektionstid och alla har den påslagen. Kring 60 procent av dem ändrar påslagen 

till tyst läge under lektionerna. Färre pojkar än flickor gömmer sig vid mobiltelefonanvändande och ingen av 

dem anser att de blir stressade för att hålla kontakt med vänner under lektionstiden. 

 Lärares attityd och viljan att inte blir påkommen styr flickornas mobiltelefonanvändande i 

klassrummet. Många flickor döljer sitt mobiltelefonanvändande i klassrummet, och använder den oftare om 

läraren visar sig snäll vid detta användande
86

. Detta sätt att använda mobiltelefonen har en direkt koppling 

till de olika förväntningarna som samhället har av pojkar och flickor i skolan. Ofta förväntas flickor vara 

duktiga, mogna och ansvarstagande på skolan.  ”De förväntas vara både högpresterande elever och duktiga, 

väluppfostrade skolflickor […] Att eventuellt inte ha läst boken, att inte lyckas prestera tillräckligt 

intelligenta svar eller att skriva svaren lika slarvigt som en kille är några exempel på detta”.
87

 Oftast beskrivs 

tjejernas sätt att uppträda i klassrummet som normalt i relation till det tänkt avvikande, alltså som vanliga i 

motsats till det överdrivna.
88

  

Flickor använder ofta mobiltelefonen i klassrummet för att behålla kontakt med vänner trots att 

hälften av dem nekar till detta användande. Det är även fler flickor än pojkar som svarar omgående om de får 

ett sms under lektionstid, och fler flickor än pojkar säger att de ofta loggar in på Facebook under lektionstid. 

32 procent av flickorna använder ofta Facebook jämfört med 17 procent av pojkarna. Däremot säger 36 

procent av flickorna och 27 procent av pojkarna att de aldrig loggar in på Facebook under lektionstid. Det 

betyder att fler flickor än pojkar använder oftare denna sociala kanal.  

De flesta pojkar hävdar att de brukar använda mobiltelefonen i klassrummet mest som hjälpmedel, 

det vill säga som miniräknare, klocka eller lexikon. Däremot är det inte så många tjejer som nämner detta 

användande, trots att i praktiken visar det sig att det är populärt bland tjejerna att använda mobilen som 
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hjälpmedel.  

I undersökningarna tas en intressant aspekt upp som kan hjälpa oss att förstå hur 

mobiltelefonanvändandet i klassrummet skiljer sig mellan pojkar och flickor. När man frågar vad som är 

dåligt med mobiltelefonanvändande på lektioner svarar många flickor att man lätt kan tappa fokus. Däremot 

är de flesta pojkarna oroliga för att läraren ska bli arg. Pojkarna verkar ha bättre självförtroende och litar på 

sin förmåga att hantera mobiltelefonen utan att missa viktig information. Däremot är flickorna medvetna om 

vilka negativa konsekvenser mobiltelefonanvändandet kan ha under lektionstid. Fanny Ambjörnsson 

beskriver tjejerna som studerar på Samhällsvetenskapliga program som mjuka, måttfulla, vänliga och socialt 

tillgängliga
89

. Enligt Ambjörnsson symboliserar S-tjejerna de flesta skolförväntningar som samhället har av 

”de vanliga tjejerna”. En kombination av ansvarstagande i skolan och hög prestation samt socialt ansvar kan 

förklara varför många tjejer känner sig pressade att behålla kontakt med sina vänner även under skoltid utan 

att missa information som kan vara viktig för att uppnå de skolresultat som alla förväntar sig av dem. 

 Den sociala tillgängligheten är viktig idag för de flesta ungdomar. Både flickor och pojkar tvekar 

inte att använda mobiltelefonen om de känner att det är någonting viktigt som de måste göra. Samtidigt är det 

vissa tjejer som anser att det ibland kan det vara jobbigt att alltid vara tillgänglig. Mobiltelefonen har blivit 

ett verktyg med två sidor. Ungdomarna kan alltid kontakta sina vänner men samtidigt måste de alltid vara 

tillgängliga och förlorar mycket av sin egen frihet. Dessutom kan mobiltelefonen bli en ny stressfaktor för 

ungdomarna som både måste behålla sina kontakter hela tiden och samtidigt uppnå bra skolresultat. I detta 

fall brukar tjejerna vara mest pressade. 

 De flesta pojkar tycker att det som är negativt med mobiltelefonanvändande i klassrummet är att 

vissa lärare kan bli arga. Ändå brukar pojkarna använda mobilen framför allt för att skicka sms, titta på 

Internet eller som hjälpmedel. Pojkarna använder oftare mobiltelefonen om läraren är snäll och ämnet är 

tråkigt eller ointressant. Som vi har sett verkar det som att pojkarna inte är så diskreta i 

mobiltelefonanvändandet i klassrummet. Detta kan göra att de inte blir så stressade av denna faktor. Däremot 

kan pojkarna missa mer information om de alltid litar på sin egen förmåga att samtidigt kunna hantera 

mobiltelefonen och undervisningen. 

 

8 Diskussion 
 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att relatera resultaten av undersökningen till de teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie. Jag har valt att tematisera diskussionen för att göra den tydligare. 

 

8.1 Vad de säger kontra vad de egentligen gör 

En stor fördel med en triangulering som metod är att man bättre kan förstå både det som eleverna tänker och 

upplever och hur de egentligen reagerar kring mobiltelefonanvändande i klassrummet. Genom enkäten och 

fokusgrupper har jag fått information om hur eleverna tänker kring detta. Direktobservationerna visar vad 

som händer kring detta tema. Man kan hävda att det finns flera olikheter mellan pojkar och flickor på det 
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som de säger att de gör med mobiltelefonen än på det som de egentligen gör kring detta användande. I 

enkäten säger många pojkar att de använder mobiltelefonen som hjälpmedel. Däremot visar det sig att de 

också skickar sms, uppdaterar Facebook eller tittar på Internet. Ständig kontakt med vänner är även viktig för 

killarna. Flickorna erkänner däremot att den sociala arenan tar tid av lektionerna. En tredjedel säger att de 

aldrig använder mobiltelefonen för att uppdatera Facebook, men under mina observationer har jag sett vissa 

tjejer som ägnar mycket tid till detta. De flesta tjejer säger att de använder mobiltelefonen för att ta kontakt 

med sina vänner och inte många av dem hävdar att de använder mobilen som hjälpmedel. Däremot har jag 

sett hur detta användande är väldigt vanligt bland tjejerna. Är detta en konsekvens av stereotyper, alltså att 

det är manligt att vara praktisk och kvinnligt att ständigt ta sociala kontakter? 

Det finns även fler olikheter mellan pojkar och flickor angående hur de upplever 

mobiltelefonanvändandet i klassrummet än på hur de egentligen använder den. Detta kan förklara varför 

tjejerna känner sig mer stressade över det som de kan missa trots att användandet inte skiljer sig mycket 

mellan pojkar och flickor. 

Både pojkar och flickor hävdar att de inte skulle kunna leva nuförtiden utan mobiltelefon på skolan. 

Alla elever erkänner att de använder mobilen oftare nu än när de gick på grundskolan. Flera ungdomar tycker 

att utveckling av teknik inom mobiltelefonin är någonting som kan förklara detta. Samtidigt hävdar de att de 

får ta större självansvar på gymnasiet och därför ger många lärare dem möjlighet att själva bestämma om de 

vill eller inte vill använda mobiltelefonen under lektionstiden.  

 Tidigare i undersökningen har vi sett hur både pojkar och flickor säger att de oftare använder 

mobiltelefonen om de känner att lektionen är tråkig och ointressant. Om läraren är snäll eller inte blir arg vid 

mobiltelefonanvändande säger eleverna att de använder mer mobiltelefonen under lektionen. Både flickor 

och pojkar tycker att det är läraren som kan bli störd vid mobiltelefonanvändande. Det verkar som att de 

flesta elever känner att de tillhör en grupp som förstår på ett annat sätt hur viktigt är att använda 

mobiltelefonen. Å andra sidan skulle läraren tillhöra en annan grupp, de vuxna, som har en annan 

uppfattning om hur och när mobiltelefonen ska användas. Som vi har sett har mobiltelefonen blivit ett 

verktyg för ungdomarna att visa sin egen identitet. 

Interaktion och spontanitet är två centrala ingredienser i mediesamhället. Allt som händer har någon 

som kan få informationen fortare en någonsin. Detta kan göra ibland att publika och privata sfärer inte blir så 

tydliga att separera. Ändå är det fortfarande många ungdomar, framför allt flickorna, som känner sig 

pinsamma när de får ett samtal eller ett sms i klassrummet. Skolan är en allmän plats och mobiltelefonen är 

någonting från den privata sfären som Ling förklarar:  

 
The ringing of the telephone places one at the risk of losing face. In general, we have developed various 

ways of dealing with quickly emerging situations that threaten our composure. One says „oops‟ when 

stumbling on the rug or manages an embarrassed smile when caught making some or other gaffe.
90

 

  

I denna uppsats har vi sett hur några tjejer som visar sig kritiska mot de elever som ofta använder 
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mobiltelefonen för att uppdatera Facebook eller för att ta reda på information som andra har publicerat. Vi 

har sett hur Facebook ibland relateras till negativa göromål och detta kan vara någonting som ligger i 

framtidens sätt. I en grupp råder olika normer för hur man som gruppmedlem bör tycka och tänka. Ungdomar 

vill gärna vara konforma och grupptryck upplevs starkt och där handlar det om att anpassa sig
91

. Eleverna 

själva tycker att det inte är ok att uppdatera Facebook under lektionstid men eftersom det är viktigt för dem 

att tillhöra en grupp så blir detta en norm för hur de förväntas bete sig. Under mina observationer har jag 

många gånger sett hur både pojkar och flickor använder sin skoltid för att uppdatera sina sociala kanaler 

genom mobiltelefonen trots att de erkänner att det inte är bra att göra det. 

 

8.2 Mobiltelefon och genus 

En av de centrala slutsatserna i denna studie är att tjejerna verkar kämpa hårt med både höga 

studieprestationer och att upprätthålla sociala relationer via sociala medier även under skoltid. Många flickor 

svarade i enkäten att det som är negativt med mobiltelefonanvändandet i klassrummet är att de kan missa 

viktig information och tappa fokus under lektionerna. I observationerna har jag sett hur flickorna också 

kämpar för att dölja sitt användande. Dessutom pratade några tjejer i fokusgrupperna om oro för att inte 

kunna både hantera sina sociala delar med mobilen och sin uppmärksamhet på lektionen. Mobiltelefonen har 

gjort att deras sociala ansvar sträcks till att även förvaltas under skolan och under lektionstid. Tidigare var 

skolan en delvis befriad zon för sociala relationer utanför studiegruppen. Nuförtiden känner många tjejer att 

de måste vara anträffbara hela tiden via sociala nätverk och detta kan bli en ny stressfaktor för dem. Däremot 

hävdar de flesta killarna att de mest använder mobiltelefonen som hjälpmedel alltså för att underlätta sina 

studier. De talar inte om mobiltelefonen som ett verktyg som kan pressa dem socialt på något sätt utan att de 

flesta verkar ha hittat ett nytt sätt att göra skolarbete lättare eller att bättre utnyttja sin tid på skolan.  

I uppsatsen Min sociala anknytning (2006) undersöker Mattias Köhlmark beteendet av tolv tjejer 

kring mobiltelefonen. Enligt Köhlmark framställs tjejerna som mer kreativa och aktiva 

mobiltelefonanvändare. I min studie har jag faktiskt sett samma sak och flickorna erkänner även att de 

skickar många sms under lektionstid och att de ofta uppdaterar Facebook genom mobilen. På den här 

punkten är det viktigt att markera den avgörande roll som sms har i ungdomarnas interaktion och sociala liv, 

såsom Ling och Yttri lyfter fram: “These expressive messages are a confirmation of a relationship. It is a 

type of social interaction wherein the sender and receiver share a common experience, though asynchronous 

experience. When one sends a message it refreshes the contact between the two”
92

. Dessa forskare påpekar 

att mobiltelefonen inte längre bara är en telefon, utan att den visar ungdomarnas identitet: “It was important 

to the teens that the register is full. When questioned on this point it was far less common for participants in 

the older groups to have full name registers. This is an indication of their social currency”.
93

 Ling och Yttri 

visar att många ungdomar relaterar de sms som de får med hur socialt populära de är. 
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Man kan hävda att det finns fler likheter än olikheter bland pojkar och flickor kring 

mobiltelefonanvändandet i klassrummet. Dock speglar dessa få olikheter några av de traditionella 

könsskillnaderna som vi ännu idag kan se på skolan. I denna studie visas exempelvis att flickor brukar vara 

mer försiktiga och diskreta. Samtidigt brukar flickorna slippa konflikter med lärarna genom att omedelbart 

sluta med mobilen om han eller hon närmar sig eller säger någonting om det till flickan. Pojkarna visar sig 

inte så diskreta och sällan gömmer sig när de använder mobiltelefonen i klassrummet.  Att flickorna visar sig 

mer diskreta och försiktiga när de använder mobiltelefonen kan vara ett tecken på de traditionella 

könsskillnaderna som mobiltelefonanvändande präglats av. Oftast förväntas en större tolerans och empati av 

tjejer samt en mognare och mer ansvarstagande attityd. Under min VFU har jag sett hur tjejerna oftast svarar 

bara på direkta frågor medan killarna själva tar ordet i klassrummet. Många pojkar visar sig mer avslappnade 

och inte så stressade för att säga fel inför läraren eller andra elever. Mobiltelefonen kräver tid och 

uppmärksamhet och många ungdomar känner sig tvingade att svara och ständigt kontakta eller bli kontaktade 

av sina vänner. 

 

8.3 Mobiltelefon: frihet kontra socialt tvång 

Skoltiden har blivit en förläggning av den sociala arenan för många ungdomar. Ling och Yttri påpekar att 

ungdomarna känner att tillgänglighet är en central fråga i det sociala livet: “To be available to friends and to 

be oriented as to what one‟s peers are up to is seen as very central. Accessibility is an expression of their 

status and the need for accessibility is cultivated and developed”.
94

  

I denna studie har vi sett både i fokusgrupperna och i enkäten att vissa tjejer känner sig pressade för 

att ständigt behålla sina sociala kontakter även under skoltiden. I samma linje är en slutsats av Köhlmarks 

studie att det brukar finnas förväntningar från vänner att man skall vara kontaktbar och när deltagarna själva 

ställs inför dessa förväntningar så kan det upplevas som stressande.
95

  

Ling att mobiltelefonen har bland ungdomarna utvecklat en känsla av självständighet från föräldrar, 

men också ett ökande tryck för grupptillhörighet: 

 
Knowing where friends are in real time, being able to create and share music, and knowing the 

availability status of others are all functions that will likely be associated with the device. However, the 

real revolution of the mobile telephone is that we become individually addressable. Regardless of where 

we are and what we are doing, we can be reached individually.
96

 

 

På den här punkten är det viktigt att ifrågasätta mobiltelefonen som ett verktyg som ger ungdomarna frihet. 

Är det bara frihet eller kan mobilen också generera ett sorts tvång bland ungdomarna som nuförtiden också 

känner press under skoltiden för att bibehålla sina sociala kontakter? 

Som vi har sett har gruppen av kamrater en stor betydelse bland ungdomar utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Vänner ger de unga identitet och kompensation för bristande vuxenstatus
97

. 
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Kamraternas attityder, värden och normer är ibland de som avgör, inte familjens eller samhällets. Thornberg 

förklarar att de unga oftast är upptagna av att vara accepterade i en grupp och därför bekymrar de sig för sina 

kamratrelationer. Dessutom befinner sig ungdomarna i en viktig utveckling av sin egen identitet. Många 

ungdomar utvecklar sin egen självbild eller identitet i egenskap av gruppmedlem. I detta sammanhang är den 

sociala kategoriseringen en grundläggande kognitiv process som innebär att människan genom sitt samspel 

med andra försöker skapa ordning och förståelse för den sociala omgivningen genom att gruppera personer 

på ett sätt som ger mening för henne. Denna process hjälper henne att definiera sin personliga plats i 

samhället.
98

 I skolans värld tillhör eleverna en uppsättning ingrupp och tenderar att favorisera den på 

bekostnad av andra utgrupper.
99

 Detta kan förklara varför många attityder hos flickorna strävar efter att skilja 

sig från de klassiska manliga attityder som oftast kategoriseras till exempel med begrepp som modig, 

spontan eller inte så duktig i skolan. 

 

8.4 Mobiltelefon och lärande 

Som blivande lärare tycker jag att det är intressant att försöka analysera vilka konsekvenser som kan 

förekomma av mobiltelefonanvändandet i klassrummet. Att försöka ta bort mobiltelefonen från ungdomarna 

skulle innebära att distansera dem från sin egen verklighet. En av de centrala utgångspunkterna i Deweys 

filosofi är att skolan måste ta fasta på barnens vitala intressen. Dewey menar att språket inte ska användas 

bara för att upprepa inlärda läxor och som någonting abstrakt, utan att all undervisning alltid ska ske utifrån 

ett socialt perspektiv, där eleverna ställs i ständig kontakt med barnens verklighet och vitala intressen.
100

  

 Även på den här linjen lyfter Säljö fram de positiva aspekterna som de nya medierna erbjuder 

ungdomarna för att lära sig. Idag innebär de nya förändringarna i kommunikationstekniken för människors 

lärande en omfattande diskussion där några ser nya möjligheter och andra ser det som ett hot mot genuint 

mänskliga former av lärande som bygger på tyst kunskap, intuition och känsla.
101

  

 I denna studie har vi sett hur de flesta flickorna är medvetna om hur mobiltelefonen kan göra att de 

tappar fokus på lektionerna. Däremot tycker de flesta pojkarna att de utan problem kan hantera 

mobiltelefonen och informationen på lektionen samstidigt. Är detta en signal av större självförtroende hos 

pojkarna eller speglas här de höga förväntningarna på flickorna i skolan? Är pojkarna bättre på att hantera 

två saker samtidigt eller är de bara omedvetna om det som de missar, eller kanske inte lika angelägna att inte 

missa någon information? 

Jag vill här fokusera på den sociala kontrollen som sker i klassrummet. Stensmos pedagogiska teorier 

menar att frihet i utbildning innebär att man låter eleverna göra egna val och fatta egna beslut. Den maximala 

friheten finns i leissez-faire- principen (låt gå) där man tillåter eleverna att göra precis som de vill. Stensmo 

tycker att om läraren låter eleverna göra som de vill abdikerar pedagogen. Enligt Stensmo innebär 

pedagogisk verksamhet någon form av individuella frihetsinskränkningar som till exempel någon typ av 
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censur och förbud för vissa typer av verksamheter i skolan
102

. Stensmo menar att frihetsinskränkningar kan 

motiveras med att barn och ungdomar i utbildning inte nått den personliga mognad som friheten 

förutsätter.
103

 Att låta eleverna fritt använda mobiltelefonen innebär en risk för de omogna eleverna som inte 

kan hantera sitt ansvar och som kanske anser felaktigt att de inte missar information om de använder mobilen 

under lektionerna.  

  

9 Konklusion  
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur gymnasieelever använder mobiltelefonen i klassrummet 

utifrån ett genusperspektiv. Genom både kvantitativa och kvalitativa metoder ville jag uppnå en hög kvalitet i 

studien som kunde lyfta fram skillnader och likheter mellan pojkar och flickor. Resultaten på 

undersökningarna har relaterats till teorier kring mobiltelefonanvändande och socialpsykologi. Dessa teorier 

har visat sig effektiva för att delvis förklara hur ungdomarna använder mobiltelefonen i klassrummet. 

 Undersökningen uppnår en hög kvalitet tack vare en metodologisk triangulering som möjliggör en 

bra validitet i studien. Dock kan inte resultaten relateras till en stor population. Studien genomfördes i en 

friskola i Östersund och det är många faktorer, både inne i skolan och socio-geografiska, som påverkar 

mobiltelefonanvändandet. Regionala, geografiska och sociala faktorer är saker som styr 

mobiltelefonanvändandet, men även ordningsreglerna i skolan och lärares inställning till användandet 

påverkar hur ungdomarna använder mobilen i klassrummet. Därför skulle det behövas flera studier för att 

kunna sammanfatta de generella dragen kring gymnasieelevers mobiltelefonanvändande under lektionstid. 

Den här studien kan däremot bli en utgångspunkt för att gå vidare med forskning i detta område eftersom det 

här tas upp några generella drag som visar vikten av att lärare har mer och djupare kunskap i denna fråga. I 

denna studie har genusperspektivet visat sig vara avgörande utifrån två olika synvinklar. Studier om 

mobiltelefonanvändandet kan ge viktig information om hur genusfrågan utvecklas i skolan. I undersökningen 

har vi sett hur mobiltelefonanvändandet präglas av de traditionella dragen kring könsskillnader och kan 

delvis förklara hur pojkar och flickor reagerar i olika situationer. Det är också viktigt att markera att 

genusperspektivet kan användas för att kartlägga elevers hälsa i skolan eftersom mobilen har blivit ett 

vardagligt verktyg i ungdomarnas sociala liv. Eftersom forskning visar att flickorna säger att de mår sämre på 

skolan än pojkar kan det vara intressant att forska vidare om de också drabbas av mobiltelefonanvändande. 

Samtidigt är det en central fråga hur tekniken påverkar ungdomarnas inlärning och hur lärarna kan förbättra 

undervisningen utifrån mobiltelefonanvändande i klassrummet. Därför kan det vara intressant att ta reda på 

hur mobiltelefonanvändandet utvecklas både i grund- och gymnasieskolan under de närmaste åren. 

 Mobiltelefonen har blivit mycket mer än bara en telefon. Gymnasieelever har ett eget ansvar och det 

är ofta de själva som bestämmer om de använder mobilen under lektionstid. Alla elever som jag har 

observerat under min undersökning använder mobiltelefonen på lektionerna. Flickorna är delvis oroliga för 

att missa information på grund av mobilen. Ändå använder de den och anstränger sig för att inte missa viktig 
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information. När en lärare låter eleverna använda mobiltelefonen under lektionen borde han eller hon vara 

mer konsekvent och repetera mer eller försöka ta reda på om alla har förstått eller inte missat viktig 

information. Det är skolas uppdrag att möjliggöra en bra lärarmiljö för alla elever, och alla ungdomar har inte 

samma förmåga att lära sig om de blir distraherade av mobiltelefonen. Därför borde lärarna vara medvetna 

om detta och kunna ha mer kunskap för att analysera vilka konsekvenser har detta användande i elevers 

inlärning. 

 Kontakt med vänner och grupptillhörighet är centrala delar i ungdomarnas liv. Därför känner 

eleverna ett stort behov att använda mobilen och behålla denna kontakt även under lektionstid. Flickorna 

erkänner oftare än pojkar att de känner sig pressade att behålla kontakt med vänner. Mobiltelefonanvändande 

kan bli en central ingrediens i socialkontakt som pressar och stressar flickorna på skolan. Pojkar säger inte att 

de känner sig pressade för att hålla kontakt med kompisar genom mobiltelefonen. Ändå är det många som 

använder mobilen för att ta kontakt med vänner. 

 Både pojkar och flickor erkänner att de använder mobilen oftare när de känner att lektionen är tråkig 

och när läraren inte är så sträng. De säger också att de använder mobiltelefonen trots att lektionen är 

intressant när de känner att de måste göra någonting viktigt. Mobiltelefonen har blivit ett viktigt verktyg för 

att ständigt hålla kontakt med det sociala livet även under lektionstid. För de ungdomar som har 

komplicerade relationer utanför skolan kan mobiltelefonanvändandet ta ännu mer tid och fokus då de genom 

de sociala medierna alltid är tillgängliga, även under lektionstid. De elever som förut kunde fokusera på 

skolarbete under lektionstid känner sig nu tvingade att uppdatera sina sociala kontakter och tappar därmed 

fokus på lektionen. Ändå känner de flesta att de inte kan leva utan mobil även under skoltid. 

 Skolan står inför stora sociala förändringar och bör diskutera denna utveckling eftersom flera 

forskningar visar på att detta påverkar dagens ungdomar på olika sätt. De nya sociala kanalerna påverkar inte 

bara elevers attityder och värderingar, utan också deras hälsa och inlärning. Lärare och föräldrar borde förstå 

bättre hur ungdomar tänker och reagerar kring detta tema för att därmed kunna anpassa sig och möta 

ungdomarna i deras nya verklighet. 
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Bilaga 1 

 

Enkät: mobiltelefonanvändande i klassrummet 

 

 

 

 

Är du: pojke  flicka  

 

Födelseår:................... 

 

Program:..................... 

 

1. Använder du mobiltelefonen i klassrummet för att... 

SMSa     Ofta Ibland  Aldrig   

 

Lyssna på musik   Ofta  Ibland  Aldrig  

 

Titta på Internet   Ofta  Ibland Aldrig  

 

Ringa     Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Facebook, Twitter...   Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Ta bilder    Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Slå upp i lexikon   Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Räkna, som miniräknare  Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Ta emot samtal   Ofta  Ibland  Aldrig   
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Titta på klockan   Ofta  Ibland  Aldrig   

 

Annat: .............................................................................. 

 

 

2. När brukar du använda mest mobiltelefonen i klassrummet?  

 

När jag känner mig rastlöst:     Ofta  Ibland  Aldrig   

När jag blir ointresserad:     Ofta  Ibland  Aldrig   

När jag har någonting viktigt att göra med mobilen: Ofta  Ibland  Aldrig   

När jag vill kontakta mina vänner:    Ofta  Ibland  Aldrig   

När läraren tittar på mig:     Ofta  Ibland  Aldrig   

När läraren pratar:      Ofta  Ibland  Aldrig   

När jag jobbar med övningar:    Ofta  Ibland  Aldrig   

När jag är intresserad på lektionen:    Ofta  Ibland  Aldrig   

 

 

3. Hur många SMS brukar du skicka på lektionen under en skoldag? 

 

0-2   

 

3-5   

 

6-10   

 

Fler än 10   

 

4.Hur brukar du ha mobiltelefon påslagen i klassrummet? 

 

…...................................................................................... 
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5. Om du får ett SMS under lektionen, vad brukar du göra? 

Läser du det?    Ofta  Aldrig  Ibland   

 

Svarar du omgående?  Ofta  Aldrig  Ibland   

 

 

 

6. Om du får ett samtal under lektionen, vad brukar du göra? 

Svarar du?      Ofta  Aldrig  Ibland   

 

Stänger du av mobiltelefonen?   Ofta  Aldrig  Ibland   

 

Frågar du läraren om du får svara?   Ofta  Aldrig  Ibland   

 

Går du ut från klassrummet och svarar?  Ofta  Aldrig  Ibland   

 

 

7. Vad är bra med mobiltelefonen under lektionen? 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

8.Vad är dålig med att mobiltelefonen under klassrummet? 
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................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

9. Hur använde du mobiltelefonen senast i klassrummet? 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 
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Bilaga 2 

 
Mall för direktobservation i klassrummet 
Observationerna är icke-deltagande, öppna och låg strukturerade. 

 

 

Datum: 

Tid: 

Ämne: 

Lärare: 

 

Antal elever i gruppen: 

 Antal flickor: 

 Antal pojkar: 

 

 

Situation 1 
Beskrivning och kronologi 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

Citat 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

Egna tankar och funderingar 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide fokusgrupper 

Jag berättar vem jag är och vad uppsatsen handlar om. Samtidigt förklarar jag hur samtalet ska 

användas i studien och att alla ska vara anonyma. Samtalet inspelas i bandet. 

 

 

Introduktionsfrågor: 

Hur många har mobiltelefon? 

När bytte ni mobiltelefonen sist? Varför? 

Hur många använder den under lektionstid? 

 

 

Tema 1: Användning av mobiltelefonen utanför klassrummet 

Syfte: Skapa en bild av vad deltagarna gör med mobiltelefonen utanför skolan 

 

Hur använder ni mest mobiltelefonen vanligtvis utanför klassrummet? 

Använder ni oftare mobiltelefonen på helgen eller när ni går på skolan? 

Tycker ni att det är viktigt att använda mobiltelefonen? 

När köpte ni sist en mobiltelefon?  

Hur ofta brukar ni byta mobiltelefonen? 

 

Tema 2: Känslor med mobiltelefonen 

Syfte: Fånga hur viktig är mobiltelefon till eleverna 

 

Vad händer om du glömmer mobiltelefonen hemma? 

Kan ni berätta vilka känslor skulle ni ha om ni tappar mobiltelefonen? 

Hu länge skulle ni kunna bo utan mobiltelefon? 

 

 

Tema 3: Användning av mobiltelefonen i klassrummet 

Syfte: Skapa en bild av hur deltagarna använder mobiltelefonen i klassrummet 

 

Hur använder ni mest mobiltelefonen i klassrummet? 

Vad är det för skillnad mellan hur ni använder mobiltelefonen utanför klassrummet och i 

klassrummet? Och utanför skolan? 

Använder ni mobiltelefonen mer i vissa lektioner? Varför? 

Använder ni mobiltelefonen mindre i vissa lektioner? Varför? 

 

Tema 4: Användning av mobiltelefonen i skolarbetet 

Syfte: Skapa en bild av hur deltagarna använder mobiltelefonen som stöd i skolarbete 

 

Hur använder ni mobiltelefonen i skolarbetet? 

Vad är det bra med att använda mobiltelefonen i skolarbetet? 

Vad är det dåligt med att använda mobiltelefonen i skolarbetet? 

 

 

Tema 5: Skillnader av mobiltelefon användande utifrån ålder 
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Syfte: Fånga förändringar som ungdomar upplever om mobiltelefonen i klassrummet och som kan 

relateras till ålder 

 

Brukade ni använda mobiltelefonen på samma sätt i grundskolan? Vad är det för skillnad? 

Märker ni att det är skillnad mellan lärarens upplevelse med mobiltelefonen i grundskolan och 

gymnasiet? På vilket sätt? 

 

Tema 6: Skillnader pojkar och flickor 

Syfte: Fånga upplevelser och erfarenheter om skillnader mellan pojkar och flickor i mobiltelefon 

användande både i klassrummet och utanför klassrummet 

 

Märker ni att det finns skillnader mellan mobiltelefonanvändande bland flickor och pojkar utanför 

skolan? På vilket sätt? 

Märker ni att det finns skillnader mellan mobiltelefonanvändande bland flickor och pojkar i 

klassrummet? På vilket sätt? 

 

Avslutande frågor: 

Är det någonting mer som ni vill säga angående mobiltelefonanvändande? 

Är det någonting som vi har glömt att prata om? 
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Sammanställning 

 

Tema 1 

 

Kommentarer flickor      Kommentarer pojkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egna reflektioner 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 

 

Kommentarer flickor      Kommentarer pojkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egna reflektioner 

 

 

 

 

 

 

 
 


