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Sammanfattning 
 

Syftet med den förestående studien är att undersöka sex spansklärares uppfattningar av elevers 
användning av mobiltelefoner i klassrummet. För att ta reda på detta har kvalitativa 
samtalsintervjuer med fenomenografisk ansats genomförts med sex verksamma spansklärare. 
Materialet har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av fenomenografi som teoretisk 
utgångspunkt. 
 
Studien visade att samtliga intervjuade lärare uttryckte både positiva och negativa uppfattningar 
om mobiltelefonanvändningen i klassrummet; samtliga tyckte att mobiltelefonen kunde vara ett 
användbart verktyg men samtidigt att det kan innebära ett distraktionsmoment. Dessa 
uppfattningar var dock olika starka hos olika lärare. De två äldsta lärarna uttryckte sig mest 
positivt och minst negativt om mobiltelefonens närvaro i klassrummet. Därtill framkom det av 
studien att hälften av lärarna, samtliga unga med kort arbetserfarenhet, upplevde den 
återkommande konflikten om mobiltelefonen som de behövde ta med eleverna som frustrerande. 
 
Som förslag till vidare forskning uppkom frågorna om vilka strategier som kommer att vara mest 
effektiva när det kommer till att minska mobiltelefonens distraktioner och hur de svagpresterande 
eleverna påverkas av detta nya verktyg. 
 
Nyckelord: Mobiltelefon, Spansklärare, Fenomenografi, Mobile Assisted Language Learning, 
Distraktion, Kampfrågor. 
  



 
  

 

Innehållsförteckning	  
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1	  

2. Bakgrund .............................................................................................................................................. 2	  

3. Forskningsöversikt .............................................................................................................................. 4	  

3.1 Mobiltelefonen som verktyg i språkundervisningen ............................................................... 4	  

3.2 Mobiltelefonen som distraktionsmoment ................................................................................ 5	  

3.3 Lärares uppfattningar och attityder till mobiltelefoner i klassrummet ................................. 6	  

3.4 Kampfrågor i klassrummet ......................................................................................................... 7	  

4. Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................................................... 8	  

4.1 Fenomenografi ............................................................................................................................. 8	  

5. Syfte och forskningsfråga .................................................................................................................. 9	  

6. Metod .................................................................................................................................................. 10	  

6.1 Metod för datainsamling ........................................................................................................... 10	  

6.1.1 Samtalsintervju .................................................................................................................... 10	  

6.1.2 Genomförande, kontext och material ............................................................................. 10	  

6.2 Analysmetod ............................................................................................................................... 11	  

6.2.1 Fenomenografi som metodansats .................................................................................... 11	  

6.2.2 Studiens beskrivningskategorier ....................................................................................... 11	  

6.3 Etiska överväganden .................................................................................................................. 12	  

6.4 Urval ............................................................................................................................................. 12	  

6.4.1 Presentation av deltagare ................................................................................................... 13	  

6.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 13	  

6.6 Reflektion över metoden .......................................................................................................... 14	  

7. Resultat ............................................................................................................................................... 16	  

7.1 Spansklärarnas uppfattningar av elevers mobilanvändning i klassrummet ....................... 16	  

Tema 1. Mobiltelefonen som verktyg ....................................................................................... 16	  

Tema 2. Mobiltelefonen som distraktionsmoment ................................................................ 20	  

7.2 Slutsatser ...................................................................................................................................... 25	  

Forskningsfråga ............................................................................................................................ 25	  



 
  

8. Analys och diskussion ...................................................................................................................... 27	  

8.1 Mobiltelefonen som verktyg ..................................................................................................... 27	  

8.2 Mobiltelefonen som distraktionsmoment .............................................................................. 27	  

8.3 Lärares attityder .......................................................................................................................... 28	  

8.4 Kampfrågor ................................................................................................................................. 28	  

9. Konklusion ........................................................................................................................................ 30	  

9.1 Vidare forskning ......................................................................................................................... 30	  

Referenslista ........................................................................................................................................... 32	  

Bilagor ..................................................................................................................................................... 34	  

Bilaga 1. Intervjuguide ..................................................................................................................... 34	  

Bilaga 2. Medgivandeblankett ......................................................................................................... 35	  

Bilaga 3. Informationsblad om studien ......................................................................................... 36	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. Inledning 

Jag var 7 år när internet installerades i mitt hem och när jag väl började använda det var det inte i 

någon stor utsträckning; det var dyrt och blockerade dessutom telefonlinjen. När jag var 23 år 

skaffade jag en smartphone för första gången. Under min grundskolgång var jag och mina 

klasskamrater således hänvisade till skolans stationära datorer i datorsalen eller biblioteket när vi 

ville använda internet. Mobiltelefonerna vi hade på den tiden kunde inte erbjuda så mycket mer 

än spelet Snake och SMS som kostade 2 kr styck. Därför fick jag, i egenskap av 80-talist, en 

smärre chock när jag för första gången kom ut i högstadieskolan som lärarkandidat. 

  

År 2011 var eleverna på högstadiet jag besökte utrustade med både mobiltelefoner och egna 

bärbara datorer som de obekymrat använde till vad de ville under lektionerna. Jag frågade mig 

själv då och jag frågar mig själv fortfarande, hur kan de lära sig något över huvud taget när läraren 

måste tävla med internet och sociala medier? Detta var för fyra år sedan och sedan dess har jag 

förlikat mig med skärmarnas närvaro och jag blir inte längre chockad. Jag har kommit att 

upptäcka mobiltelefonens fördelar och möjligheter i såväl privatlivet som i skolan. Frågan 

kvarstår dock hur mobiltelefonerna påverkar eleverna när de lär sig och hur de påverkar den som 

försöker lära dem något, det vill säga läraren. 

 

Idag är datorn ett självklart verktyg i undervisningen, men mobiltelefonen har inte samma 

naturliga roll. Därför är syftet med den här studien att undersöka spansklärares uppfattningar av 

elevers användning av mobiltelefoner i klassrummet. Urvalet har avgränsats till enbart 

spansklärare, dels för att jag själv är blivande spansk- och engelsklärare men också för att lärare i 

spanska syns relativt lite i dagens forskning.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Guadalupe Francia och de lärare som deltog i studien. 
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2. Bakgrund 

I ett samhälle där mobiltelefoni och internet har blivit viktiga komponenter av våra liv, är det inte 

konstigt att även skolan öppnar upp för att ta del av denna förändring. Att information, 

kommunikation och teknik, IKT, är i skolan för att stanna är ingen nyhet. Mobiltelefonens vara 

eller icke vara i klassrummet är däremot en kontroversiell fråga som upprört många under de 

senaste åren, inte minst i ljuset av sjunkande PISA-resultat och den negativa uppmärksamheten 

som svensk skola får i media (Österberg, 2015; Lennen Merckx, 2014).  

 

Senast förra året tillsatte Alliansen en utredning om hur regelverken för 

mobiltelefonanvändningen ska ändras i skolan, med bland annat en vilja att utöka lärares 

befogenheter att beslagta elevers mobiltelefoner (Olsson, 2015). Ett av argumenten bakom 

förslaget är att mobiltelefonen innebär ett distraktionsmoment för unga elever och stör deras 

studiero (ibid). I Skolverkets juridiska vägledning Trygghet och studiero (2013) står följande att läsa 

angående störande mobiltelefoner i klassrummet:  

 

När det gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden för 
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om den är 
avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att undervisningen försvåras 
så stör den utbildningen och kan omhändertas. […] Föremålet ska lämnas tillbaka senast 
när eleven slutar för dagen. (Skolverket, 2013, s. 2) 

 

I en artikel från London School of Economics bekräftas mobilkritikernas farhågor: studien visar att 

skolor med mobilförbud i Storbritannien höjde sina akademiska resultat markant. Störst 

skillnader märktes hos lågpresterande elever och elever med speciella behov (Beland och Murphy, 

2015, s. 17).  

 

Inom forskningen finns dock många entusiaster som pekar på det mobila lärandets outnyttjade 

möjligheter, speciellt när det kommer till språkinlärning. Mobile Assisted Language Learning är ett 

relativt nytt forskningsområde som undersöker mobila språkinlärningsverktyg (Kukulska-Hulme 

och Shield, 2008, s. 271). Glenn Stockwell (2012) är en av dem som menar att mobiltelefonen är 

en outnyttjad resurs som ger eleven ett stimulerande verktyg att arbeta med som ger snabb 

feedback. Han menar att det mobila lärandet potentiellt kan öka mängden tid som elever 

spenderar med aktiviteter för språkinlärning och dessutom överkomma den psykologiska barriär 

som formella språkinlärningssituationer eventuellt innebär (ibid, s. 201). 
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En aspekt av lärarnas uppfattning om mobiltelefonens vara eller inte vara i klassrummet kan 

eventuellt ses som en ordningsfråga och ett synliggörande av maktförhållandet mellan elev och 

lärare. På sätt och vis kan diskussionen om mobiltelefonen jämföras med konflikten om jackor 

eller tuggummin i klassrummet. Donald Broady (2007) talar i Kritisk utbildningstidskrift om så 

kallade kampfrågor som ett redskap för att upprätthålla maktförhållandet mellan elever och 

lärare. Kampfrågorna ska utgöras av till synes ofarliga konflikter, som ständigt upprepas, men 

som fyller funktionen att bevara maktbalansen mellan elever och lärare (ibid, s. 44).  

 

En hel del studier har genomförts för att undersöka hur ungas mobiltelefonanvändning ser ut 

och påverkar skolarbetet, desto färre har undersökt hur lärarnas arbete och arbetsmiljö påverkas. 

Med detta i åtanke är avsikten med den här uppsatsen att undersöka spansklärares uppfattningar 

av elevers användning av mobiltelefoner i klassrummet. Valet av språklärare är motiverat med 

tanke på den forskning som finns kring Mobile Assisted Language Learning där språkundervisningen 

är i centrum. Vidare kan valet av spansklärare rättfärdigas då spanskämnet inte är särskilt 

beforskat, trots att spanska är det populäraste valet i moderna språk bland ungdomar (Francia 

och Riis, 2013, s. 20). Det finns även en annan anledning att belysa spanskämnet i forskningen: 

en stor andel elever hoppar av studier i moderna språk, speciellt från spanska och de väljer oftast 

svenska och engelska (ibid). Läsåret 2011/2012 läste nästan hälften av Sveriges elever i årskurs 7 

spanska, men i årskurs 9 var bara en tredjedel kvar (ibid). Detta tros bero på fyra orsaker, att 

moderna språk inte är ett obligatoriskt ämne, att många lärare är obehöriga, att det sällan finns 

stödundervisning och att elevernas motivation i ämnet är låg (ibid). Dessutom är moderna språk 

inte ett kärnämne och detta medför risken att elever anser ämnet mindre viktigt än andra (ibid, s. 

57). Med detta i åtanke är det önskvärt att få en bättre insyn i spanskämnet och att spansklärares 

röster blir hörda. 



 
4 

3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt ges en överblick över tidigare forskning inom följande ämnen: mobiltelefonen som 

verktyg i språkundervisningen, mobilen som distraktionsmoment, lärares attityder till 

mobilanvändning i klassrummet samt kampfrågor. För förtydligandets skull ska här nämnas att 

ordet mobiltelefoner i den här uppsatsen syftar till smartphones med pekskärm, då det är till dem 

forskningen samt lärarnas utsagor i allra högsta utsträckning syftar. Samtliga vetenskapliga 

publikationer är peer-granskade och har hämtats från databaserna ERIC och EBSCO samt från 

andra c-uppsatsers referenslistor som avhandlar liknande ämnen. De sökord som har använts i 

databassökningarna är MALL, Mobile Assisted Language Learning, Spanish, cell phone, teacher, perception 

och attitude i olika kombinationer.  

3.1 Mobiltelefonen som verktyg i språkundervisningen 

Inlärning som sker med hjälp av mobiltelefon, mp3/mp4spelare eller handdatorer (palmtop 

computer) har gett upphov till ett nytt forskningsfält som kallas Mobile Assisted Language Learning, 

MALL (Kukulska-Hulme och Shield, 2008). Det utmärkande draget hos MALL när det tillämpas 

i praktiken är att det kan ske spontant och i olika kontexter, med tanke på den mobila karaktären 

på verktyget (ibid, s. 273). Smartphones ger eleven möjligheter att ta bilder, skriva anteckningar, 

spela in ljud och video, lyssna på musik, använda ordböcker och eller språkmjukvara, spela spel, 

ta emot radiosändningar, skicka SMS, använda sociala medier och ringa vanliga samtal (Gromik, 

2012, s. 223). I en studie av Nicolas A. Gromik (2012) fick japanska engelskstudenter använda sig 

av sina mobiltelefoner för att spela in korta videor där de talade engelska, vilket gav ett lyckat 

resultat (s. 223). Även Stockwell (2012) som nämnts tidigare pekar på mobiltelefonens fördelar i 

klassrummet: den kan potentiellt förändra attityden till språkinlärning och öka mängden tid som 

elever ägnar sig åt språkinlärning (s. 201). Andra vinster som omnämns inom MALL-forskningen 

är hur språkinlärningen integreras i formella såväl som informella sammanhang, det lustfyllda i att 

ägna sig åt autentiskt material, elevens bidragande till innehållet och användningen av telefonen 

för att stötta elevens hörförståelse och talfärdigheter (Viberg och Grönlund, 2012, s. 7). 

 

I USA lät Liz Kolb (2011) 16 lärare dela med sig av sina erfarenheter av mobiltelefonen som 

verktyg i undervisningen. De flesta av dem vidhöll att detta nya undervisningssätt minskade de 

disciplinära problem som mobiltelefonerna tidigare inneburit. Detta tros bero på att de 

tillsammans satte upp regler för användningen och pratat om mobilsäkerhet, det vill säga vikten 

av att tänka på deras egna digitala fotavtryck och vad de väljer att dela med sig av (ibid, s. 2). 

Enligt dem var det mer fruktbart att använda mobiltelefonen i undervisningen snarare än att låta 

lektionstid gå åt till att samla in mobiltelefoner och säga till eleverna (ibid). Vidare hänvisar hon 
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till forskning som visat att elever lär sig bättre när undervisningen äger rum i en autentisk miljö 

med familjära, autentiska redskap (ibid, s.180). Slutligen tar Kolb (2011) upp skolans 

motståndskraft till att ansluta sig till nya trender och nämner hur många var skeptiska till papprets 

intåg i skolan i Storbritannien i början på 1900-talet (s. 178-179). Skiffertavlan ansågs som ett mer 

hygieniskt alternativ än pappret, som inte kunde desinficeras innan användning och många var 

oroliga för smittorisken detta innebar för eleverna (ibid). En anledning till varför lärare hade svårt 

att acceptera pappret i skolan kan ha varit att lärarna föredrog att använda material och verktyg 

som de själva använt under sin utbildning (ibid). 

3.2 Mobiltelefonen som distraktionsmoment 

Forskning visar att det finns ett samband mellan internetberoende, mobilanvändning och 

kognitiva problem i vardagen (Hadlington, 2015). L.J Hadlingtons (2015) studie visar på ett 

samband mellan hög internet- och mobilanvändning och sämre arbetsminne samt 

koncentrationsspann (s. 80). Även End Worthman, Mathews och Wetteraus (2010) undersökte 

hur ringsignaler påverkade elevers akademiska prestation med hjälp av ett experiment med två 

försöksgrupper som tittade på en videopresentation; I den ena gruppen började en telefon ringa, i 

den andra gruppen gjorde den inte det (s. 55). Eleverna fick därefter göra ett test och dess resultat 

visade att gruppen som blev störda av mobilen som ringde presterade sämre än gruppen som inte 

hörde en telefon ringa (ibid). 

 

Koncentrationsspannet är något som Hofer, Kilian och Kuhnle (2012) berör i sin artikel där de 

beskriver konflikten i valet mellan on-task behaviour och off-task behaviour (s. 78). Off-task behaviour 

betyder beteende som inte har med den uppgift som är given av läraren att göra, men som är 

prioriterat av eleven för att uppnå dess egna mål. On-task behaviour är det som läraren förväntar sig 

att eleven gör (ibid). Författarna har ingen önskan att stämpla off-task behaviour som illvilligt 

beteende, utan försöker istället förklara valet med elevens motivation och prioriteringar. Eleven 

som ägnar sig åt off-task behaviour gör det för att nå mål som inte har med skolarbetet att göra, till 

exempel att upprätthålla sociala relationer, eller att göra något annat som anses mer lustfyllt (ibid). 

Eleven ställs inför ett val mellan två beteenden som ger positiv utdelning, men dessa mål kan inte 

nås samtidigt; en elev som får en lapp under bordet av en kamrat blir kanske rädd att hen missar 

något om hen inte läser den, samtidigt som hen skulle känna sig skyldig för att hen inte följer 

med i lektionen (ibid). Hofer et al. (2012) nämner inte mobiltelefonens påverkan av elever i 

klassrummet, men mobiltelefonen kan ändå ses som ett verktyg som ger eleverna möjlighet att 

sysselsätta sig med sådant som inte är lärarens avsikt. 

 

Antagandet om mobiltelefonens negativa inverkan på skolprestationer bekräftas i Beland och 

Murphys (2015) artikel som nämndes i bakgrunden. Studien visade att skolor med mobilförbud 

höjde sina akademiska resultat markant. Störst skillnader märktes hos lågpresterande elever och 
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elever med speciella behov (ibid, s. 17). Författarna vill dock inte döma ut mobiltelefonen helt 

och hållet: ”these findings do not discount the possibility that mobile phones could be a useful learning tool if their 

use is properly structured” (ibid). 

3.3 Lärares uppfattningar och attityder till mobiltelefoner i klassrummet 

Som tidigare nämnts finns många studier som tar upp mobiltelefonens möjligheter i 

undervisningen (Stockwell, 2012; Kukulska-Hulme och Shield, 2008; Gromik, 2012; Viberg och 

Grönlund, 2012). Frågan kvarstår emellertid vad det är som avgör om lärarna använder sig av 

mobiltelefonen eller inte?  

 

Ett sätt att förklara vad som avgör om lärare använder sig av mobil teknik eller inte är den så 

kallade Technology Acceptance Model, TAM (Mac Callum, Jeffrey och Kinshuk, 2014 s. 141). TAM 

består av två faktorer: 1. Upplevd användbarhet1 och 2. Upplevd användarvänlighet2 (ibid). Den 

första faktorn, upplevd användbarhet, beskriver i vilken utsträckning en person tror att en 

specifik teknik är användbar i hens liv. Den andra faktorn, upplevd användarvänlighet, mäter till 

vilken grad en person upplever tekniken som användarvänlig, det vill säga att den kräver så lite 

ansträngning som möjligt (ibid). Även om teorin och begreppen som använts i ovannämnda 

studie inte bara avser mobiltelefoner utan även de digitala hjälpmedlen handdatorer och 

mp3/mp4 spelare, ger den en generell bild av vad som påverkar lärares inställning till IKT och 

mobiltelefonen i klassrummet. 

 

Ytterligare en artikel på ämnet är skriven av Thomas, O’Bannon och Bolton (2013). I denna 

studie är majoriteten av de tillfrågade lärarna positiva till mobiltelefonen som redskap i 

undervisningen. Trots detta finns fortfarande höga trösklar som hindrar integrationen i 

skolarbetet: första ordningens barriär 3  och andra ordningens barriär 4  (ibid, s. 298). Första 

ordningens barriär innebär brist på tillgång, resurser, tid och utbildning. Andra ordningens barriär 

står för lärarens attityd gällande tekniken som även den har stor betydelse för integrationen av 

mobilen som verktyg i klassrummet (ibid). Lärarens uppfattning om att mobiltelefonen är 

störande och möjliggör fusk har också en negativ inverkan på integreringen av mobiltelefonen 

som verktyg i klassrummet (ibid). 

 

En annan studie av Thomas och O’Bannon är Teacher perceptions of using mobile phones in the 

classroom: Age matters! (2014). I den läggs lärares ålder till som ytterligare en barriär som hindrar 

inkluderingen av mobil teknik i undervisningen. Den visar att lärare som är digital natives, det vill 

                                                
1 Egen översättning; perceived usefulness 
2 Egen översättning: perceived ease of use 
3 Egen översättning: first-order barrier 
4 Egen översättning: second-order barrier 
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säga födda på 1980-talet och framåt, är mer positivt inställda till att inkludera mobiltelefonen i 

undervisningen än digital immigrants, det vill säga de som är födda före 1980 (s. 15, s. 18). De äldre 

lärarna visade mindre entusiasm till mobiltelefonens fördelar och ansåg att mobiltelefonens 

nackdelar var mer allvarliga. De tre största upplevda hindren enligt de tillfrågade lärarna var 

distraktioner, fusk och nätmobbning som enligt dem möjliggjordes av mobiltelefonerna (ibid, s. 

21). 

3.4 Kampfrågor i klassrummet 

En annan aspekt av lärarnas uppfattning om mobiltelefonens vara eller inte vara i klassrummet 

kan eventuellt vara ett utslag av maktförhållandet mellan elev och lärare. Donald Broady (2007) 

beskriver kampfrågor som ofarliga och till synes futtiga frågor som är nödvändiga för att 

upprätthålla maktbalansen mellan elever och lärare (s. 44). Exempel på tidigare kampfrågor är 

konflikterna gällande tuggummin och jackor i klassrummet och innan dess gällde det kanske hur 

elever titulerade lärare eller rökte cigaretter på gatorna (ibid). Det viktiga med dessa frågor är att 

de inte ska leda till konflikter inom kollegiet eller med elevernas föräldrar och det ska vara lätt för 

lärare att segra i kampen, åtminstone tillfälligt:  

 

Kampen får inte bli avgjord en gång för alla (i så fall vore frågan förbrukad och skulle 
snabbt falla i glömska och mista sitt symbolvärde), utan ska hypotetiskt kunna bryta ut på 
nytt varje gång Pelle släntrar in i klassrummet med jackan på, Lisa tuggar tuggummi eller 
Kalle lägger in en prilla (ibid, s. 44). 

 

Enligt Broady behövs dessa kampfrågor för att dagligen förhandla, formulera och konsolidera 

maktförhållandet mellan elever och lärare (Broady, 2007, s. 39). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Då målet med den här studien är att studera lärares uppfattningar av elevers användning av 

mobiltelefoner i klassrummet har fenomenografi valts som teoretisk utgångspunkt, vilken 

förklaras under nästa rubrik. 

 

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografins utgångspunkt är att människor uppfattar företeelser i sin omvärld på olika sätt. 

Det är just denna variation mellan människors uppfattningar som är fenomenografins 

forskningsobjekt, så även i den här studien (Marton och Booth, 2000, s. 146). Hur något är, är 

således inte intressant ur ett fenomenografiskt perspektiv, utan hur människor uppfattar detta 

något är det som står i fokus.  

 

Begreppet fenomenografi myntades av Ference Marton i början på 1980-talet och fick ett stort 

gensvar hos pedagogikforskare i många västeuropeiska länder och anses fortfarande vara lämpat 

för frågor rörande lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Uljens, 1989, s. 9; Marton och 

Booth, 2000, s. 147). Med tanke på det är fenomenografin lämplig även i den här studien, som vill 

undersöka lärares uppfattningar i deras pedagogiska miljöer. Dessutom är lärarnas uppfattningar 

studiens fokus, vilket gör fenomenografin till ett lämpligt teoretiskt perspektiv. 

  

Inom fenomenografin görs en åtskillnad mellan vad som kallas första och andra ordningens perspektiv 

(Uljens, 1989, s. 13). Första ordningens perspektiv är de frågor som forskaren själv beskriver som 

intressanta för forskningen, medan den andra ordningens perspektiv handlar om hur andra 

personer uppfattar olika aspekter av verkligheten. Det är följaktligen detta andra ordningens 

perspektiv som är fenomenografins utgångspunkt, så även i denna studie, som behandlar lärares 

uppfattning om elevers mobilanvändning i klassrummet. Det är därför viktigt för forskaren att ta 

ett steg tillbaka från första ordningens perspektiv och att hen istället fokuserar på andra 

ordningens perspektiv. Detta kallas inom fenomenografin att forskaren sätter parentes omkring sin 

egen förförståelse för att se materialet ur informanternas perspektiv, vilket i den här uppsatsen 

kommer att ske i uppsatsens resultatdel (ibid, s. 156).  

 

Fenomenografin erbjuder inte bara ett teoretiskt perspektiv utan även en metodansats, vilken har 

tillämpats i den här uppsatsen. Det innebär att den insamlade datan kommer att presenteras inom 

olika beskrivningskategorier i uppsatsens resultatdel. Beskrivningskategorierna är en indelning av 

datan enligt meningsinnehållet som upptäcks av forskaren i empirin (Uljens, 1989, s. 39).  
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5. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med den här studien är att undersöka spansklärares uppfattningar av elevers användning av 

mobiltelefoner i klassrummet. För att ta reda på det har följande forskningsfråga formulerats: 

  

• Vilka skilda uppfattningar har spansklärare av elevers användning av mobiltelefoner i 

klassrummet?  

 

Forskningsfrågan utgår från den fenomenografiska andra ordningens perspektiv, det vill säga 

individernas egna uppfattningar (Uljens, 1989, s. 13). Dessa kommer sedan ställas emot tidigare 

forskning som behandlar ämnet ifråga, utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Det är med andra 

ord inte intressant vad lärarna gör i praktiken, utan hur de uppfattar mobiltelefonanvändningen i 

klassrummet. 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer metoden för datainsamling samt analysmetod beskrivas. Sedan kommer 

de etiska aspekter som tagits i beaktning under arbetets gång presenteras samt urvalet av 

deltagare. Sedan kommer begreppen validitet och reliabilitet diskuteras följt av en reflektion över 

metoden. 

6.1 Metod för datainsamling 

Här kommer en beskrivning av den valda metoden för datainsamling, nämligen samtalsintervju, 

samt dess genomförande, kontext och material. 

6.1.1 Samtals interv ju  

Samtalsintervjun användas som datainsamlingsmetod inom en rad områden, varav ett är: ”När vi 

vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2014, s. 253). Det handlar med andra ord om att genom samtalet få kunskap om 

respondentens syn på verkligheten. Vidare ger samtalsintervjun forskaren möjligheter att 

registrera oväntade svar och ger hen möjlighet att ställa följdfrågor (ibid, s. 251). Intervjuguiden 

som utformats för ändamålet (se Bilaga 1) är halvstrukturerad och består av 5 teman. Dessa 5 

teman ger intervjun en god struktur att följa samtidigt som den gör det möjligt för intervjuaren 

att ställa andra frågor för att kunna ringa in lärarens uppfattning. Det första temat utgörs av 

bakgrundsfrågor, där respondenten får frågor om sig själv och sin yrkesroll samt arbetsplats. Det 

andra temat handlar om lärarens egna mobilvanor, där läraren får berätta vad hen själv har för 

mobiltelefon och hur hen brukar använda den. Det tredje temat är skolans hållning, där läraren 

får berätta om hens skola och dess policy. Det fjärde temat är spansklärarens generella 

uppfattning där respondenten får frågan hur hen uppfattar elevernas mobilanvändning. Den sista 

punkten i intervjun är en öppen fråga, där den intervjuade får chansen att lägga till något om hen 

så önskar.  

6.1.2 Genomförande,  kontext och mater ia l  

Intervjuerna utfördes på svenska och spelades in för att sedan kunna spelas upp igen och 

transkriberas. Kontakten med lärarna hanterades till största del via mail. Samtliga intervjuer 

genomfördes på lärarnas arbetsplatser, det vill säga i deras naturliga kontext som lärare, förutom 

en som genomfördes på ett café. Två lärare arbetar på samma skola och intervjuades därför på 

samma plats. Intervjuerna genomfördes under november månad 2015 och resulterade i 6 ljudfiler 

á 15-32 minuter vardera. 
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6.2 Analysmetod 

6.2.1 Fenomenograf i  som metodansats 

När de sex samtalsintervjuerna var färdiga transkriberades de och bearbetades för att delas in i så 

kallade beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier kallas de olika sätten att uppfatta ett 

fenomen och tillsammans bildar de vad som inom fenomenografin kallas för utfallsrum (Marton 

och Booth, 2000, s. 163). I en komparativ och fenomenografisk studie som denna läggs särskilt 

fokus på skillnaderna i de intervjuades beskrivningskategorier (Dahlgren och Johansson, s. 162). 

Beskrivningskategorierna är inte kända av forskaren på förhand, utan måste upptäckas i 

bearbetningen av materialet. Det finns enligt Marton och Booth (2000) tre kriterier att ta hänsyn 

till när beskrivningskategorierna formuleras: 

 

1. Alla kategorier bör ha en tydlig koppling till fenomenet som undersöks, och säga något 
distinkt om sättet att uppleva fenomenet ifråga. 

2. Kategorierna måste ha en logisk, eventuellt hierarkisk, relation till varandra. 

3. Så få kategorier som möjligt ska användas, så att en utsaga inte passar i flera kategorier. 
(Marton och Booth, 2000, s. 163-164) 

 

Med tanke på studiens kvalitativa karaktär och begränsade antal respondenter kan 

beskrivningskategorierna omöjligt göra anspråk på att vara ett fullständigt och definitivt system 

(Marton och Booth, 2000, s. 163). Däremot ska kategorierna vara utformade så att de täcker in 

alla utsagor, i det här fallet alla yttranden som har med lärarnas uppfattningar om mobiltelefonen 

i klassrummet att göra (ibid). 

 

6.2.2 Studiens beskrivningskategor ier  

I detta avsnitt presenteras de beskrivningskategorier som upptäcktes i den insamlade datan. De är 

på så sätt en del av resultatet. Dessa har sedan kopplats till forskningsfrågan som lyder: vilka 

skilda uppfattningar har spansklärare av elevers användning av mobiltelefoner i klassrummet? Svaren på den 

här frågan kan i stort delas in i två övergripande teman, där det första är mobiltelefonen som verktyg 

och det andra är mobiltelefonen som distraktionsmoment. Till dessa hör sedan ett antal 

beskrivningskategorier på samma tema, det vill säga återkommande utsagor som respondenterna 

har gett uttryck för.  
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Tema 1: Mobiltelefonen som verktyg 

Beskrivningskategori 1.1 Mobilen är snabb och smidig 

Beskrivningskategori 1.2 Musiklyssning i mobiltelefonen skapar arbetsro 

Beskrivningskategori 1.3 Man kan inte hindra utvecklingen  

Beskrivningskategori 1.4 Mobiltelefonen kan ersätta datorn 

 

Tema 2: Mobiltelefonen som distraktionsmoment 

Beskrivningskategori 2.1. Mobiltelefonen distraherar och stör 

Beskrivningskategori 2.2 Datorn är bättre än mobiltelefonen 

Beskrivningskategori 2.3 Fusk och olovligt fotograferande/filmande 

Beskrivningskategori 2.4 Jobbigt att tjata 

6.3 Etiska överväganden  

Innan detta forskningsprojekt påbörjades togs de etiska aspekter som hör till en god 

forskningssed i beaktning (Esaiasson et al., 2014, s. 257). Enligt Vetenskapsrådets (2002) kodex 

om etiska aspekter måste forskare först och främst ta hänsyn till två krav: forskningskravet och 

individskyddskravet (s. 5). Forskningskravet betyder att forskningen ska hålla hög kvalitet och 

individskyddskravet innebär att forskaren måste ta ansvar för individen och skydda dess 

integritet, så att inte personlig information blir tillgängligt för allmänheten. För att uppfylla dessa 

krav blev de intervjuade garanterade anonymitet. Vidare är informationen som togs med i 

uppsatsen inte av den karaktären att den avslöjar informantens könstillhörighet, identitet, 

bostadsort eller arbetsplats. Därutöver blev de intervjuade noggrant informerade om 

undersökningens syfte samt deras rättighet att avbryta sin medverkan i form av ett 

informationsblad och en medgivandeblankett (se Bilaga 2 och 3) som lästes och skrevs under 

innan intervjuerna påbörjades (ibid, s. 7). 

6.4 Urval  

Den här studien är kvalitativ och ämnar förstå hur respektive lärare uppfattar elevers användning 

av mobiler i klassrummet. För att göra detta samlades sex verksamma lärare ihop som haft 

möjlighet att ställa upp på en intervju. Detta skedde via personliga kontakter vilket inte är en 

optimal urvalsmetod, men med tanke på studiens kvalitativa karaktär och att den inte gör anspråk 

på att ge en representativ eller generell bild av hur verkligheten ser ut kunde denna metod 

försvaras. Att just sex lärare intervjuades motiveras med Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011) 

påstående: ”redan om man intervjuar kanske sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar 

sannolikheten att man fått ett material som är relativt oberoende av enskilda individers väldigt 

personliga uppfattningar” (s. 44). Det enda som styrde urvalet var det faktum att de lärare som 

intervjuades är verksamma som spansklärare, två av dem på högstadiet och fyra av dem på 
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gymnasiet. Då det inte är viktigt för den här studien i vilken skolform lärarna arbetar har 

övervikten av gymnasielärare inte haft någon betydelse. Som tidigare nämndes i bakgrundskapitlet 

kan valet av spansklärare rättfärdigas av det faktum att spanskämnet är relativt nytt i Sverige och 

tämligen obeforskat (Francia och Riis, 2013, s. 20).  

6.4.1 Presentat ion av de l tagare 

För att skydda informanternas integritet enligt individskyddskravet namngavs informanterna med 

förkortningarna L1-L6. De benämndes med pronomenet hen, då personernas kön inte är 

vidkommande för studiens resultat. Däremot har lärarnas ålder och år i yrket tagits med då det är 

något som kommer att tas upp i analysen. 

  

• L1 är 57 år gammal och har arbetat totalt 27 år som lärare. 

 

• L2 är 28 år gammal och har arbetat totalt 3 år som lärare. 

  

• L3 är 27 år gammal och har arbetat en termin som lärare.  

 

• L4 är 28 år gammal och har arbetat som lärare i 4 år. 

 

• L5 är 60 år gammal och har arbetat mer än 20 år i yrket.  

 

• L6 är 32 år gammal och har arbetat totalt 4 år som lärare varav ett år som behörig 

lärare.  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

”Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller 

de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas” (Fejes och 

Thornberg, 2015, s. 258). Detta begrepp används ofta inom den kvalitativa forskningen och kan 

kontrolleras genom att försöka svara på dessa tre frågor: 

 
1. Är forskningsfrågan (syfte och frågeställningar) lämpad för kvalitativ forskning? 

2. Passar de valda datainsamlings- och analysmetoder som använts med studiens syfte och 
frågeställningar? 

13. Hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan, alltså studiens syfte och frågeställningar? 
Svarar resultatet på andra frågor än studiens forskningsfråga, ”glider” resultatet bort från 
forskningsfrågan? (Fejes och Thornberg, 2015, s. 257-258) 
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I det här arbetet torde syftet och forskningsfrågan vara väl lämpad för kvalitativ forskning, då 

studien ämnar undersöka spansklärares uppfattningar. Därutöver bör syftet och forskningsfrågan 

passa väl ihop med datainsamlings- och analysmetoden, eftersom den valda 

datainsamlingsmetoden är samtalsintervju och den valda analysmetoden utgår från 

fenomenografin vars kärna är människors uppfattningar. Däremot är det svårt att säkerställa att 

resultatet besvarar forskningsfrågan, då det dels hänger på respondentens svar, men också 

intervjuarens förmåga att hålla sig neutral och inte ställa ledande frågor. Omedveten påverkan 

från intervjuarens sida såsom gester, mimik och uttal när frågorna läses upp går att motverka med 

ett vaket och reflekterande förhållningssätt, värre är det med anpassning från respondentens sida 

(Esaiasson et al., 2012, s. 235). Det är med andra ord svårt att göra något åt ifall respondenten 

anpassar sina svar till vad de tror förväntades av dem (ibid). 

 

Vidare läggs ett stort ansvar på forskaren i analysstadiet: hur ska hen veta vad en utsaga 

egentligen betyder (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s. 56)? Där gäller det att förhålla sig 

neutral och inte leta efter bevis som styrker forskarens egna hypoteser. Genom att skapa distans 

till materialet, inta den andra ordningens perspektiv och sortera materialet i lämpliga 

beskrivningskategorier kunde arbetets validitet förbättras.  

 

Reliabilitet är ett annat begrepp som används när kvalitativa studiers kvalité ska kontrolleras. 

Bristande reliabilitet orsakas ofta av slump- och slarvfel under själva inhämtningen av empirin 

eller i analysen, till exempel genom missförstånd under intervjun eller felaktiga transkriptioner 

(Esaiasson, 2014, s. 63). I den här studien har reliabiliteten förbättrats genom att ge en god 

tidsmarginal till transkriptionsarbetet som utförts med stor noggrannhet och i de fall 

respondenternas svar verkat oklara har de betts om att förtydliga deras svar. Genom att återge 

respondenternas ordagranna citat kan även läsaren göra sig en egen bild av det som tolkas.  

 

Därtill ska tilläggas att analysen av naturliga skäl bara kunde analysera det lärarna sa: bara för att 

tre av lärarna till exempel sa att de tycker att det kan vara bra för eleverna att få lyssna på musik 

under lektionstid betyder det inte att de tre andra lärarna inte det tyckte det, bara för att de inte sa 

det under intervjun.  

 

Slutligen ska här understrykas att studien enbart analyserade dessa sex lärares uppfattningar och 

ämnar inte generalisera eller uttala sig om gruppen spansklärare i stort. 

6.6 Reflektion över metoden 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av samtalsintervjuer av fenomenografisk karaktär och 

den gick förhållandevis bra. Den första intervjun som genomfördes upplevdes svårare än de 
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senare, då det var svårt att reflektera och ta in vad informanten sa och samtidigt ställa rätt frågor. 

Detta problem avhjälptes dock genom att informanten tillfrågades om kompletterande svar via 

telefon efter intervjun. I övrigt ansågs samtalsintervjun som en lämplig metod för att ta del av 

dessa lärares uppfattningar. 

 

 Den stora överraskningen under själva transkriberingsarbetet var upptäckten av hur ofullständigt 

och förvirrande talspråket blev när det skrivits ut, både intervjuarens och respondenternas. Det 

var därför svårt att veta i vilken utsträckning språket behövde korrigeras för att bli tillräckligt 

förståeligt för läsaren och samtidigt återge essensen i respondenternas utsagor. Riktlinjen som 

följdes i detta arbete var att justera språket så att det blir läsvänligt för läsaren, samtidigt som 

respondenten framställs på ett rättvist sätt (Zetterquist och Ahrne, 2011, s. 54). Oavsett hur 

vältalig en person är finns en överhängande risk att hen framstår i sämre dager om talspråket 

skrivs ut ordagrant i transkriptionen (ibid, s. 56).  

 

I själva analysdelen framgick de olika beskrivningskategorierna relativt tydligt, först skapades flera 

som sedan kunde koncentreras och sammanfogas till ett mindre antal. Det svåra i det här stadiet 

var som nämnt tidigare att det bara gick att analysera det lärarna sa. Om tidsramen hade tillåtit 

hade det varit intressant att träffa informanterna en gång till för att ställa fler och mer 

uttömmande frågor utefter det resultat som framgick av de första intervjuerna. 
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7. Resultat 

Empirin bearbetades genom att utsagorna först delades in i två teman: mobiltelefonen som 

verktyg och mobiltelefonen som distraktionsmoment. Sedan synliggjordes de i utfallsrummet i 

avsnittet nedan genom att kategoriseras vidare i de olika beskrivningskategorierna. Det innebär 

att utsagorna redan genomgått en typ av analys. Texten som omger utsagorna kommer dock vara 

av beskrivande karaktär. I nästa avsnitt återfinns de slutsatser som härletts ur resultatet. 

7.1 Spansklärarnas uppfattningar av elevers mobilanvändning i klassrummet 

Tema 1. Mobi l te l e fonen som verktyg 

I det första temat samlades de gemensamma uttalanden som beskrev en positiv uppfattning av 

mobiltelefonen: mobilen är snabb och smidig, musiklyssning i mobilen skapar arbetsro och man kan inte 

hindra utvecklingen. Den sistnämnda kategorin antyder att lärarna uppfattar mobiltelefonen som ett 

redskap som har kommit för att stanna. Den fjärde beskrivningskategorin kallas mobiltelefonen kan 

ersätta datorn och där ingår utsagor om att lärarna uppfattar verktyget som praktiskt då den i 

många fall kan ersätta en frånvarande dator, vilket enligt dem uppfattas som något positivt. 

Beskrivningskategori 1.1. Mobilen är snabb och smidig 

Alla lärare utom en nämner att en av mobiltelefonens fördelar är att den är snabb och smidig att 

arbeta med och är i vissa fall ett bättre alternativ än datorn då datorn kan strula eller ta tid att 

starta upp: 

 

Nä men jag tror att när vi jobbar med den eller när vi har någon grej på gång då passar 
det väldigt bra att de har mobilen. För den är på direkt och den har alltid batteri, för det 
har de ju liksom sett till [skratt]. Och den är alltid uppkopplad så det blir inget sådant 
strul… för det funkar ju liksom så att det går väldigt fort - om man bara ska upp med den 
och göra någonting kort så går det väldigt fort och då är det är väldigt praktiskt. (L2) 
 

L3, L4 och L6 nämner till exempel att mobilen är speciellt lämplig för Kahoot5 och för att slå upp 

ord med Google Translate, vilket L1, L3 och L4 nämner som något positivt, medan L2 ställer sig 

skeptisk. L2, L3, L4 och L5 säger att eleverna även använder sig av 

röstinspelningsverktyget i telefonerna när de arbetar med muntlig framställning och även för att 

filma: ”spela in ljud är smidigare på mobilen än på datorn så därför använder man mobilen så 

att… filma kan de också göra.” (L4). 

                                                
5 Digital plattform för frågesporter  
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 L6, L4, L1 och L2 upplever också att mobiltelefonen är ett tacksamt verktyg när eleverna ska 

söka information eller kolla upp något lite snabbt på internet. L1 berättar att lektionerna innan 

mobiltelefonens inträde i klassrummet var mycket tråkigare, att det var ett större slöseri med 

papper och dessutom slet hen mycket mer på sin röst. Nu däremot menar hen att lektionerna är 

roligare och mer kreativa, något som enligt hen märks på minskningen av avhopp i 

spanskgrupperna på hens skola. Tidigare hoppade många av moderna språk och började läsa 

svenska/engelska istället. Hen berättar att det tidigare fanns två grupper som läste 

svenska/engelska-stöd i varje årskurs, men nu är det bara en grupp i varje årskurs: 

  

Så det har minskat avhoppen väldigt mycket i mina egna grupper. Det är väldigt få fall, 
yttersta fall. Så det innebär att digitala medier och mobiler bland annat är positivt för 
variera undervisningen och sen är de hjälpmedel för elever. (L1) 

 

Enligt L1 har IKT-momenten i undervisningen gjort att avhoppen minskat i sina spanskgrupper. 

Både L1 och L5 säger att dess positiva egenskaper som verktyg överväger de negativa aspekterna. 

L5 uttrycker det så här: 

 

Alltså det positiva överväger ju absolut, de är ju ett fantastiskt redskap om vi nu menar att 
allt man når med datorn och mobilen, alltså, man kan ju vara på nätet och allt man då kan 
liksom ha tillgång till. (L5) 

 

Enligt L5 är mobiltelefonen, precis som datorn, ett bra redskap speciellt för att få tillgång till 

internet. 

Beskrivningskategori 1.2. Musiklyssning i mobiltelefonen skapar arbetsro 

Tre av lärarna, L1, L3 och L4, nämner att mobiltelefonen kan vara bra ibland för att skapa 

arbetsro i klassrummet. L1 säger att det på hens skola är tillåtet ”på vissa lektioner, de kan ha 

musik med hörlurar till exempel i praktiska statiska lektioner”. L4 har en kluven uppfattning, 

eftersom skolan har mobilförbud: 

 

Mig personligen stör det inte om eleverna lyssnar på musik… medan de jobbar om de 
jobbar enskilt. För att jag har en del elever som har jättesvårt att fokusera. Och i grupper 
som är ganska stökiga då kan jag förstå elevernas behov av att skärma av och då så länge 
de bara använder den till det så stör det mig inte och då… där kan jag ju bara känna att 
jag borde vara mer solidarisk med mina kollegor att efterleva för att vi har en regel än att 
det faktiskt… stör. (L4) 
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L3 har också en ambivalent inställning och nämner att hen å ena sidan tycker att det kan vara bra 

om det funkar, men säger också att det kan leda till distraktion: 

 

För å andra sidan om det funkar för dem så kan jag också tycka att det verkligen är ok… 
och ingen nu för tiden har ju en mp3. För det var också sagt att de skulle ta med en mp3 
då i så fall.[...]Men så det är klart, det får ju inte bli att problemet blir att de sitter till 
exempel och mixtrar med spellistor eller… de hör ju, har de hörlurarna i och lyssnar på 
Spotify i mobilen så hör de ju om de får ett SMS till exempel. (L3) 

 

L3 menar att ett problem som kan uppstå är att eleverna hör att de får SMS till exempel och att 

de blir störda av det då. 

Beskrivningskategori 1.3. ”Man kan inte hindra utvecklingen” 

Samtliga lärare tycker att en inte kan hindra utvecklingen och gå tillbaka till en skola utan 

mobiltelefoner. L1 liknar mobiltelefonens intåg vid internet, som på den tiden möttes av skepsis: 

 

Nej men man kan inte gå emot en teknologisk utveckling, man måste anpassa sig och 
använda den i positivt syfte. Och det med mobilen är aktuellt just nu, det var mycket mer 
för fem år sen och sen inom några år så kommer det att finnas andra problem. Så det är 
en sak som kommer att hanteras bra och det är likadant med internet, många var 
skeptiska och negativa i början. (L1) 

 

L3 och L4 som båda jobbar på en gymnasieskola nämner därför att eleverna måste lära sig att ta 

eget ansvar och lära sig att hantera sina mobiltelefoner och distraktioner: 

 

De behöver ju också lära sig att kunna hantera att ha en mobil och att ha en dator… och 
ändå kunna jobba för att det är ju så livet kommer se ut för dem. Det är ju så livet ser ut 
för mig, jag måste också kunna fokusera fast jag har en dator som har facebook och fast jag 
har en mobil som plingar och sådär… (L4) 

 

L4 konstaterar att hen själv också måste fokusera trots pockande sociala medier och telefon och 

att det är något ungdomarna måste lära sig att klara av också. L3 medger att hen borde vara lite 

striktare med mobiltelefonspolicyn, men känner sig samtidigt inte bekväm med att beslagta 

elevernas telefoner: 

 

Å andra sidan känner jag mig inte bekväm med att ta någons telefon. Utan jag vill snarare 
ha en linje där de kan respektera reglerna och ha den i fickan, alltså att de klarar av att ha 
den i fickan, i väskan… men veta att det inte… på lektionstid tar man inte upp den. Dit 
skulle jag vilja komma, men ja. Än så länge så funkar inte det riktigt. (L3) 
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L6 som jobbar i en högstadieskola betonar föräldrarnas ansvar när det kommer till att hantera 

mobilanvändningen: ”Ja, det är en slitsam diskussion. Som jag inte tycker egentligen att vi ska 

behöva ta liksom. Det är… där tycker jag att det är liksom föräldrarna som har en viktig roll 

också” (L6). Enligt hen ska inte lärarna behöva ta diskussionen om mobilen. Vidare resonerar L6 

om att hen tycker att skolans policy är bra, att lärarna får bestämma själva: 

 

Eftersom att vi alla lärare är liksom olika också, alla har olika inställningar till saker och 
ting. Så tror jag att det kan bli väldigt krystat om man måste göra på ett sätt som inte 
passar mig och min undervisning. Alltså det är lite samma sak som med kepsar liksom. Vi 
har ingen kepspolicy, förutom i matsalen, då är det matsalspersonalen som liksom 
bestämmer att de ska inte ha några ytterkläder och där räknas kepsar liksom. Men… sen 
får vi göra som vi vill i klassrummet och jag tycker det är bra, för mig är kepsdiskussionen 
en orimlig diskussion när det finns så mycket annat och behöva ta strid för, eller kämpa 
för, liksom. Så… så det är bra, att vi har liksom den friheten ändå tycker jag.[…] jag hade 
inte velat att det skulle vara mobilfri skola heller för att jag tycker att det är ett bra 
redskap.(L6) 

 

L6 skulle inte vilja ha en mobilfri skola, eftersom hen tycker att det är ett bra redskap. 

 

L5 säger också att hen är intresserad av IKT och försöker fortbilda sig själv på eget initiativ och 

tycker att det är bättre att ha ett klimat där mobilen används istället för att den förbjuds: 

 

Ja jag tror att det… alltså jag är inte något teknikfreak och i det här ligger vi ju efter 
eleverna liksom. Men jag tror att man skulle kunna göra så enormt mycket mer. Jag skulle 
kunna göra väldigt mycket mer om jag kunde. Men nu förlitar jag ju mig på vad jag har 
gjort under den längsta tiden av mitt yrkesliv och det är ju utan mobiltelefoner eller 
datorer. Men den teknik som vi ändå har idag tycker jag är fantastisk, verkligen. Ja… så… 
jag försöker fortbilda mig i mycket och ofta och så där[…] jag var på någonting på 
Instituto Cervantes i juni. Och då kände jag att… nämen okej, nu ska jag börja hösten med 
att nu börjar vi med att ta upp mobiltelefonen, istället för att lägga ner dem. Och kan 
liksom vända här. Det tycker jag är en bra… framtid att hitta det mesta. (L5) 

 

Även L4 ser hellre möjligheterna än problemen med den nya tekniken: 

 

Jag tycker det är roligt med den nya tekniken, jag kan inte så mycket men jag tycker det är 
kul. Så att generellt sett så ser jag väl, ser jag väl hellre möjligheterna med det liksom. Än 
att... än att det är jobbigt och svårt (L4). 
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Beskrivningskategori 1.4 Mobiltelefonen kan ersätta datorn 

Alla de intervjuade lärarna tycker att mobiltelefonerna i många fall kan ersätta eller komplettera 

datorn som verktyg. Ingen av lärarna nämnde under intervjuerna att det finns elever som inte har 

mobiltelefon. L1 och L6 jobbar på högstadieskolor vars elever inte har egna datorer och 

använder där mobiltelefonen istället för datorn.  

 
De kan skriva på mobilen om vi jobbar i Google Drive6 till exempel om vi håller på med 
skriftlig framställning eller någonting, att de skriver i sina dokument att de också har det 
tillgängligt, de som föredrar att faktiskt skriva på mobilen kan göra det. Ja… och då 
tycker jag det är okej liksom, om det är det de håller på med. Så att… ja… men ett digitalt 
verktyg liksom. (L6) 

 

Både L4 och L3 som jobbar på samma skola säger att även om det är svårt att förhålla sig till 

mobilen i undervisningen på grund av mobilförbudet som råder på skolan, så är det praktiskt 

ibland när eleverna inte har datorn med sig eller datorerna inte fungerar: 

 

Ja… alltså det är svårt för jag kan också tycka att du vet ifall deras dator inte riktigt funkar 
vilket den egentligen alltid ska göra, de ska ju ha den laddad och de ska ha med den… 
men du vet då kan de kolla upp ett ord snabbt på liksom Google Translate eller på någon 
annan sida. Ibland kör vi Kahoot som är ett sådant här frågesportspel, vilket också funkar 
på deras datorer men det är ganska smidigt på mobilen. (L3) 

 

Även L5 berättar att när eleverna ska arbeta på internet kan mobilen oftast användas som ett 

likvärdigt redskap: 

 

 […]och sen i takt med att mobilerna blev bättre och alla har mobil och iPhone och så, så 
använder vi lika gärna telefonerna nu istället för datorn när man gör saker liksom på 
nätet. (L5) 

 

På grund av utvecklingen och det faktum att ”alla har mobil och iPhone” (L5) kan den lika gärna 

användas för att gå in på internet, enligt L5. 

Tema 2. Mobi l te l e fonen som dis traktionsmoment  

Det andra temat som upptäcktes i empirin är uppfattningen om mobiltelefonanvändningen som 

ett distraktionsmoment. Här samlades de gemensamma utsagor som återkom bland lärarna och 

                                                
6 Googles molntjänst. 
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som uttryckte deras uppfattning om mobilen som något negativt. Dessa har fått titlarna: 

mobiltelefonen distraherar och stör och datorn är bättre än mobiltelefonen, där den sistnämnda står i 

kontrast till beskrivningskategorin 1.4 på föregående tema. I denna kategori samlades 

uppfattningar om de fall då mobiltelefonen inte är speciellt användarvänlig och datorn är att 

föredra. Vidare beskriver beskrivningskategorin fusk och olovligt fotograferande/filmande uppfattningen 

om elevernas oetiska användande av mobiltelefonen och den sista kategorin jobbigt att tjata 

innefattar utsagor om hur hälften av de intervjuade uppfattar det som jobbigt att ständigt säga till 

eleverna om mobiltelefonen.  

Beskrivningskategori 2.1. Mobiltelefonen distraherar och stör 

Samtliga lärare upplever att mobiltelefonen kan vara ett distraktionsmoment som stör 

koncentrationen under lektionen, i större eller mindre utsträckning. L2 säger att elevernas 

koncentration avbryts hela tiden, men hen tror också att den yngre generationen är vana vid det 

på ett annat sätt än den äldre generationen: 

 

Ja alltså de använder den hela tiden till allt de inte ska. Det funkar liksom inte så bra. Det 
funkar inte så bra på det sättet att de hela tiden tittar på den och pillar med den och det 
försiggår en massa aktiviteter på den tror jag, så jag tror att deras liksom koncentration 
bryts hela tiden. Men sen tror jag ju också att det är en generationsfråga, att de är vana vid 
att deras koncentration bryts på det sättet som den äldre generationen nog inte förstår. 
(L2) 

 

L5 menar dock att det märks på eleverna att de blir besvärade av mobiltelefonerna: 

 

Man ser att eleverna själva besväras av att ha telefoner, eller att titta hela tiden liksom. Det 
blir som en mani… så att jag har gjort ett experiment för några veckor sedan, när vi hade, 
det var faktiskt i svenskan, det var ett slags grupparbete som pågick några lektioner. Och 
för att det skulle funka så föreslog jag att vi ska ha mobilfri lektion, så jag samlade in alla i 
en stor korg. Och det tyckte de var toppen! (L5) 

 

L4 påpekar att det är framförallt de svagare eleverna som blir distraherade av sina mobiler och 

tappar koncentrationen. Hen påpekar också att elever i alla tider funnit sätt att roa sig under 

lektionstid och att detta är ingenting nytt: 

 

Ja jag tycker ju att det är ju distraherande för dem. Alltså det är ju, man märker ju också 
oftast ganska tydligt att de mest motiverade, de mest studiemotiverade gör det mer sällan, 
inte aldrig, men mer sällan… de elever som har det svårt gör det oftare för att det är 
lättare att sitta och göra det än att ta tag i att jag inte förstår uppgiften. Å andra sidan så 
upplever jag att förr satt man och ritade på bänken… så att det är väl mer ett nytt sätt att 
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göra annat än att … jag tror att det problemet har alltid funnits att elever sitter och gör 
annat än vad de ska göra. (L4) 

 

Även L6 påpekar att mobilen är ett större distraktionsmoment i vissa grupper: ”alltså i den 

klassen så stjälper den mer än vad den hjälper liksom, så ja, dessvärre så är det”. (L6) 

 

Precis som L4 tror L3 att det är lätt för eleverna att ta till mobilen när de tycker att arbetet går 

trögt ”jag tror att de vill roa sig med den helt enkelt när de tycker att det andra är lite jobbigt” 

(L3). 

 

Vidare säger L6 att mycket tid går åt till att säga till och ta ifrån elever sina telefoner: 

 

Det är för stort liksom distraktionsmoment. Ja. Och tar liksom bort delar… inte bara för 
dem utan för andra i klassrummet, det tar tid, jag ska gå och säga till någon eller ta av 
någon eller det blir en diskussion och då har det liksom gått 5-10 minuter av en lektion, 
det är ju orimligt liksom. (L6) 

 

L4 tycker också att insamlandet av mobiltelefoner innebär ett tidssvinn, som på hens förra 

arbetsplats där mobilerna samlades in innan lektionen: ”När de kom in så tog man en korg vid 

dörren… det är också en tidskrävande… det är ju mycket det som gör att man inte efterlever det 

också, man orkar inte…” (L4) 

 

En av lärarna säger att hen själv blir distraherad av elevernas mobilanvändning: 

 

Jo men det är störigt om man håller på att föreläser om någonting så är det ofta som jag 
tappar tråden också, jag blir nyfiken på vad som händer, eller jag undrar vad de håller på 
med. Eller måste hålla extra koll där borta i det där hörnet när jag egentligen kanske 
borde lägga märke till dem här framme om de fattar eller sådär. Så att jag blir ju 
distraherad av deras användande av mobilen. (L2) 

 

Dock säger både L2 och L4 att mobiltelefonen inte stör när de ska arbeta enskilt, i alla fall inte 

dem själva. 

 

L3 säger att det är svårt för eleverna själva att disciplinera sig och se var gränsen går mellan vad 

som är okej och inte när de använder telefonen: 

 

Ibland så är det någon som frågar ’men kan jag göra det på telefonen eftersom jag inte 
har datorn med mig’ och då tycker jag det är okej. Men problemet kan ju bli att jag ser ju, 
jag kan tänka mig att de sitter och snapchattar men sen när jag kommer och säger till ’du 
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Elisabet lägg ner telefonen’ så bara ’ja men jag kollade upp ett ord’ säger de då. Och då… 
kanske jag har misstanke om att de inte alls gjorde det, men att om jag är lite sjysst med 
det där så kan de ju då fortsätta att säga så. Så det är … det blir ju egentligen ett problem 
då. (L3) 

 

Dock säger L5 att mobilen är mer av ett problem i ämnen med mycket föreläsningar, men att så 

inte är fallet på hens spansklektioner som innebär mycket interaktivitet och kommunikation. Hen 

tycker också att mobilen var ett större distraktionsmoment förr, när mobiltelefonerna var nya: 

 

Sen mattas det där av, det är liksom intressantare att följa undervisningen. Och det är 
klart att folk, alla människor har, alla elever har sina mobiler framme men avstängda. Och 
de kollar väl liksom men ganska diskret. Alltså jag har undervisat mest i spanska och då, 
det är inte så att jag står och föreläser utan det är så mycket kommunikation i det och gör 
lektioner där eleven ska vara närvarande, därför är inte det här något problem. Om det 
inte så att jag säger ’nu ska ni alla ta upp mobiltelefonerna, för nu ska vi göra en grej’ eller 
datorerna eller vad det nu är. Så att alla ska lyssna på något eller så… då är det ju som ett 
redskap som vilket som helst. (L5) 

 

Värt att nämna här är att L2, L4 och L6 nämner att även de har svårt att låta bli sina egna 

mobiltelefoner och att de också kan störa dem i tid och otid: 

 
Jag tror att de blir jättestressade… om det händer något… precis som jag också blir om 
jag har den med mig då måste jag tittar när det burrar för att det bara blir liksom eller… 
och det märker man ju på möten också, vi är ju precis likadana lärarna. (L2) 

Beskrivningskategori 2.2 Datorn är bättre än mobiltelefonen 

Tre av lärarna säger att de i vissa fall uppfattar datorn som ett bättre redskap än mobilen. L2 är 

inne på att det vore lättare att förhålla sig till bara en skärm i klassrummet och menar att eftersom 

datorn är ett bättre verktyg för att skriva längre texter på är datorn att föredra. Hen menar också 

att det är svårare för eleverna att smyga med att de håller på med off-tasks i datorn än i mobilen. 

Hen siar också om en innovation som skulle kunna lösa hens problem: ”man kanske skulle kunna 

skrota datorerna till slut och bara ha mobilerna med tangentbord”(L2). 

 

L3 tycker också, på grund av policyn på skolan, att det är lättare för hen att hänvisa till datorn då 

den officiella policyn är att mobiltelefonen inte ska användas i klassrummet. Dessutom nämner 

hen att mobilverktyget kan medföra teknikstrul, som när klassen skulle spela in egna 

grammatikvideor: 

 
Det som var svårt var att de skulle ladda upp videorna så att det blir rätt format till 
exempel… så jag känner själv att där … är jag… har jag lite för dålig kunskap om… så att 
jag kan instruera om att ni måste spara det i det här formatet annars kommer det inte 
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funka och att öppna det på datorn till exempel, så att jag liksom blir lite mer… jag litar på 
deras förmåga. Att ja men de här ungdomarna de löser ju det där. (L3) 

 

 L5 nämner också att datorn är ett bättre verktyg än telefonen i de fall eleverna ska titta på videor 

då bildstorleken är mycket större i datorn. Dessutom tycker hen som L2, att det är lättare att 

upptäcka om en elev gör något annat än skolarbete på datorn, att mobiltelefonen är lättare att 

smyga med. 

Beskrivningskategori 2.3 Fusk och olovligt fotograferande/filmande  

En annan negativ aspekt som L1 och L4 tar upp är att mobilen kan användas till fusk, vilket 

enligt L1 är ”det enda negativa med mobilen”(L1). L4 menar också att det påverkar hens arbete 

på det sättet att hen inte längre kan ägna provskrivningstillfället för att sitta och rätta, utan måste 

vara mer på sin vakt: 

 

Det är ju relativt lätt att fuska med mobil. Så... jämfört med… att man förr, det är inte 
som att de kan släpa med sig ett lexikon och smyga upp ur fickan sådär liksom utan nu 
har de den i en sån här liten [visar en mobil i luften med händerna] så att… (L4) 

 

L6, L1 och L3 nämner också att det är ett problem att eleverna fotar eller filmar varandra i smyg 

och utan tillåtelse, för att sedan lägga upp bilder och videor på snapchat eller andra forum, vilket 

skapar en otrygg klassrumsmiljö: ”det sprids dålig stämning för att någon tar ett kort på någon 

och lägger ut på snapchat, som inte var okej, att det smygfotas liksom”(L6).  

Beskrivningskategori 2.4 Jobbigt att tjata 

Tre av de intervjuade lärarna, L3, L4 och L6, nämner att de upplever det som jobbigt att behöva 

gå runt och säga till eleverna:  

 

Det är ju såklart inte ok men det blir också väldigt tröttsamt att hela tiden känna sig som 
en gnatig kärring att liksom ’sluta med det där’, ’stoppa ner den’, ’stoppa den i fickan’, ’ta 
bort den där’, ’nu ser jag att du håller på med mobilen’ att det är liksom ganska tröttsamt 
att hela tiden göra det. Så jag skulle önska att de bara struntade i det! (L3) 

L6 är inne på samma spår: ”Det är klart det påverkar mitt arbete om jag behöver… känna mig 

som en tjatig lärare. Och behöva säga till liksom” (L6). 

 

Vidare reflekterar L3 att det kan bero på att hen är ny i yrket: 

 

Kanske att jag är ny lärare också men jag känner att den fighten är lite för mycket att ta 
för mig varje lektion, jag vill gå dit, jag har fullt upp att komma ihåg vad jag ska göra, bara 
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sätta igång, få till en bra lektion. Starta i tid… få alla att liksom vara där och jobba. Så på 
ett sätt så kan jag tycka att det är lite bakåtsträvande att förbjuda någonting som är så… i 
liksom… i vårt samhälle idag hela tiden. (L3) 

 
Även L5 och L2 säger till sina elever men säger inte att det känns olustigt.  

Jag låter dem veta att jag ser vad de håller på med. Och sen så ber jag dem att stoppa 
undan den och inte ta upp den mer. Eller ’pilla färdigt nu och sen får den vara nere’. Eller 
så där. Jag bråkar inte på dem heller det kan jag inte säga… men jag låter dem veta att jag 
ser det så ofta som det är rimligt på något sätt. Och sen ibland tar jag ju den ju och lägger 
den där framme, om det blir hela tiden vid upprepade tillfällen eller det är något som låter 
eller om det blir för stojigt kring den då lånar jag den ett tag. (L2) 

 

L2 låter alltså inte elevernas mobilanvändande gå obemärkt förbi, men ”bråkar inte på dem 

heller” (L2). L5 säger att hen säger till sina elever men säger samtidigt att det ”inte är något 

jätteproblem”(L5). 

7.2 Slutsatser 

I det här avsnittet kommer utfallsrummet som beskrevs i föregående avsnitt analyseras och 

sammanställas till svaret på forskningsfrågan, för att sedan diskuteras närmare i nästa avsnitt 

vilket är uppsatsens analys- och diskussionsdel.  

Forsknings fråga 

Vilka skilda uppfattningar har spansklärare av elevers användning av mobiltelefoner under lektionstid? 

Vad gäller de positiva uppfattningarna tycker samtliga lärare att mobilen är ett tacksamt verktyg 

med tanke på dess smidiga och snabba karaktär. Tre av sex lärare säger att de tycker att 

mobiltelefonen kan vara bra ibland för att lyssna på musik för att skapa arbetsro. Därutöver anser 

alla de intervjuade att utvecklingen på området inte går att hindra; att utesluta mobiltelefonen helt 

från klassrummet är inte ett alternativ. Vidare anser alla lärare att mobiltelefonen är ett bra 

substitut till datorn, speciellt för L1 och L6 då deras elever inte har egna datorer, men även de 

andra lärarna vars elever ibland glömmer att ta med sig sina datorer eller har problem med dem. 

L5 och L1 uttrycker ett starkt stöd till mobiltelefonen i klassrummet och säger att de positiva 

aspekterna absolut överväger de negativa. 

 

Vad gäller de negativa uppfattningarna uttrycker samtliga lärare att de uppfattar mobiltelefonen 

som ett störnings- och distraktionsmoment i undervisningen och att det leder till att elevernas 

koncentration bryts. Därtill uttrycker L2, L3 och L5 att datorn är i vissa fall bättre än 

mobiltelefonen. L2 tycker det vore lättare att förhålla sig till bara en skärm i klassrummet, L3 

likaså på grund av skolans policy och L5 menar att bildkvalitén är bättre i dataskärmen när 
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eleverna ska titta på videor. Majoriteten av lärarna, L1, L3, L4 och L6 uppfattar att 

mobiltelefonen är problematisk med tanke på att eleverna använder den olovligt genom att fuska 

på prov och genom att smygfotografera eller smygfilma elever för att sedan lägga upp materialet 

på sociala medier. L3, L4 och L6 berättar också att de upplever att mobiltelefonerna leder till ökat 

tjat från deras sida och att det krävs från dem att de går runt och säger till eleverna. 

 

Så vilka skillnader finns bland lärarna och deras uppfattningar? Resultatet visar att samtliga lärare 

uppfattar elevernas mobilanvändning som något positivt och något negativt på samma gång, 

ingen är odelat positiv eller negativt inställd. Däremot finns skillnader i vilken utsträckning lärarna 

uppfattar det som något positivt. Efter att ha granskat utsagorna står L1 och L5 ut som mest 

positiva till mobiltelefonanvändningen; de lägger mindre vikt vid mobiltelefonens negativa sidor 

och använder starka positiva uttryck som till exempel: ”Alltså det positiva överväger ju 

absolut”(L5). När L5 berättar att hen ibland måste säga till eleverna säger hen efteråt: ”Men det är 

inget jättestort problem” (L5). L1 säger att fusk är ”det enda negativa med mobilen” (L1) samt att 

lektionerna är mer lustfyllda och kreativa sen mobiltelefonens inträde i skolan. Det L1 och L5 har 

gemensamt är att de är äldre än de andra intervjuade och har således längre arbetserfarenhet, 

mellan 27 respektive 20 år som verksamma lärare. 

  

Därutöver säger tre av lärarna att de föredrar att använda datorn istället för mobilen i 

undervisningen i vissa fall. L2 tycker det på grund av att det är lättare att smyga och göra annat 

med en mobiltelefon, samt att det är lättare att skriva längre texter med datorn. L3 säger att det är 

lättare att förhålla sig till skolans mobilförbud om hen bara använder datorn och L5 säger att hen 

hellre använder sig av datorn när eleverna ska titta på videor.  

 

En annan skillnad är att hälften av lärarna, nämligen L3, L4 och L6, nämner att de uppfattar det 

som jobbigt att ständigt säga till eleverna om mobiltelefonanvändningen. Lärarna använder ord 

som ”fight”(L3) och ”strid” (L6) och deras beskrivningar av problemet påminner mycket om 

Donald Broadys (2007) definition av kampfrågor, som berörts tidigare i uppsatsen. Det dessa 

lärare har gemensamt är att de är i 20-30årsåldern och har högst 4 års erfarenhet i yrket.  

 

 



 
27 

8. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer de slutsatser som presenterades i föregående avsnitt diskuteras i ljuset av 

tidigare forskning. Det teoretiska perspektivet som utgörs av fenomenografi genomsyrar hela 

analysen, eftersom svaren utgår från de intervjuade lärares egna uppfattningar, det vill säga den 

andra ordningens perspektiv. 

8.1 Mobiltelefonen som verktyg 

På det här temat finns stora likheter mellan lärarnas uppfattningar; samtliga lärare uppfattar 

mobiltelefonen som ett verktyg i olika utsträckning och säger liksom Kukulska-Hulme och Shield 

(2008) att den möjliggör spontana undervisningsmoment (s. 273). Nästan alla lärare använder sig 

av adjektiv såsom smidig och snabb när de beskriver mobilanvändningens fördelar. Precis som 

Gromik (2012) berättar lärarna att de använder mobiltelefonerna i undervisningen så att eleverna 

kan spela in ljud och video, lyssna på musik, använda ordböcker och/eller språkmjukvara och L6 

använder även sociala media i form av Instagram samt en blogg (s. 223). Dessutom anser samtliga 

lärare att utvecklingen av mobilanvändning i skolan inte går att hindra, vilket är något som även 

lyfts fram i MALL-forskningen. Samtliga lärare tyckte också att mobiltelefonerna ofta kan ersätta 

datorerna. Under intervjuerna tog ingen av lärarna upp att det finns elever som inte har egna 

mobiltelefoner och hur undervisningen i så fall anpassats till dem. 

 

8.2 Mobiltelefonen som distraktionsmoment 

Även på det här temat är lärarna eniga; alla uppfattar mobiltelefonen som ett distraktionsmoment 

som stör elevernas fokus. Denna uppfattning stödjs av aktuell forskning som säger att 

mobiltelefonanvändning leder till störd koncentration (Hadlington, 2015; Hofer, Kilian och 

Kuhnle 2012; Beland och Murphy 2015; End et al., 2010). L4 och L6 nämner också att de 

uppfattar detta som ett större problem bland de svagare eleverna, en uppfattning som stöds av 

Beland och Murphys (2015) studie (s. 17). 

 

Alla lärare är således överens om att mobiltelefonen leder eleverna från on-task till off-task-

beteende. L2 menar att eleverna inte kan låta bli att titta på telefonen när den vibrerar i fickan och 

L4 och L3 säger att eleverna hellre roar sig med mobiltelefonen än ägnar sig åt skolarbetet när det 

känns jobbigt. Båda dessa utsagor stödjer Hofers (2012) idé om att beteendet i klassrummet 

handlar om val och prioriteringar, inte om något illvilligt beteende (s. 78). L4 påpekar dock att 

detta inte är något nytt fenomen utan snarare ett nytt sätt att ”rita på bänken” (L4). L3 berättar 

att ett problem med att eleverna lyssnar på musik i mobilen är att de hör när de får SMS och blir 
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då distraherade. Att detta är ett problem stöds av forskning som visar att elever som störs av 

mobiltelefonens ringsignaler presterar sämre (Mathews et al., 2010, s. 55).  

8.3 Lärares attityder 

De intervjuade lärarna uppvisar generellt positiva attityder gentemot elevernas användning av 

mobiltelefonen i klassrummet. Dessa kan förklaras med hjälp av TAMs två avgörande faktorer. 

Den första faktorn är upplevd användbarhet och samtliga lärare uppfattar mobiltelefonen som 

användbar. Lärarna använder sig av den i olika utsträckning i sin undervisning, speciellt till att 

spela in ljud och att nå information på internet. Den andra faktorn rör den upplevda 

användarvänligheten och även där kan slutsatsen dras att lärarna uppfattar den som 

användarvänlig, i den meningen att de oftast kallar den för snabb och smidig. L2 säger till 

exempel att den sällan strular och är utan laddat batteri. 

  

Lärarnas negativa utsagor kan karakteriseras enligt kategorierna första och andra ordningens 

barriärer (Thomas, et al., 2013, s. 298). Första ordningens barriär innebär brist på tillgång, 

resurser, tid och utbildning och är något som både L3 och L5 nämner. L3 berättar att hen hade 

tekniska problem och upplevde att hen själv inte hade tillräckliga kunskaper om mobilteknik, 

vilket också betyder att hen ibland uppfattar att mobilen inte är användarvänlig. L5 säger också 

att lärarna ligger efter eleverna i den tekniska utvecklingen och att hen skulle göra mer om hen 

bara kunde. Andra ordningens barriär står för lärarens attityder gällande tekniken, vilken 

innefattar uppfattningar av mobiltelefonen som störande och att den möjliggör fusk. Denna 

andra barriär var mer förekommande än den föregående: alla lärare uppfattar mobiltelefonen som 

ett störningsmoment och fyra av sex anser att fusk med mobiltelefonen innebär ett problem. 

 

Distraktioner visade sig vara den mest omnämnda negativa aspekten i likhet med det resultat som 

presenterades i Thomas och O’Bannons (2014) studie (s. 15). En iakttagelse är dock att lärarnas 

ålder inte har samma påverkan på deras attityder som i deras studie: i den här studien uttrycker sig 

de äldsta lärarna, som båda två är digital immigrants, mest positivt till mobilanvändningen i 

klassrummet. Vidare kan det konstateras att de två äldsta lärarna säkerligen haft färre inslag av 

IKT i sin utbildning än de yngre lärarna. Alltså kan de inte heller jämföras med Kolbs (2011) teori 

om pappersmotståndarna i början på 1900-talet som inte ville använda material som de inte 

använt själva i sin undervisning (s. 178).  

8.4 Kampfrågor 

Att kalla elevers användning av sina mobiltelefoner i privat syfte en modern kampfråga går att 

försvara med tanke på konfliktens ”futtiga karaktär” (Broady, 2007, s. 44) och det faktum att 

läraren har god chans att segra i konflikten. Precis som Broady (2007) säger är segern aldrig 
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slutgiltig utan enbart temporär, vilket stämmer bra in på lärarnas utsagor om att problemet är 

återkommande (ibid). Tre av lärarna, L3, L4 och L6, uttrycker att det är frustrerande att ständigt 

behöva säga till om dessa frågor. L3 reflekterade över att hen är ny lärare och att det finns 

viktigare saker att tänka på: komma ihåg vad hen ska göra, få till en bra lektion och se till att 

eleverna jobbar. Resonemanget L3 för är i samma linje som Kolbs (2011) intervjuade lärare, som 

även de tyckte att mobilinsamlingen tog för mycket tid från undervisningen (s. 2).  

 

L6 nämner under beskrivningskategorin 1.3 konflikten om kepsar, att det för hen är en orimlig 

diskussion att ta när det finns så mycket annat att ”ta strid för” (L6). En möjlig tolkning av hens 

utsaga är att hen ser på kepsen som en utdaterad kampfråga. Däremot säger hen att ”Det är klart 

det påverkar mitt arbete om jag behöver liksom… känna mig som en tjatig lärare. Och behöva 

säga till liksom” (L6), vilket möjligen kan tolkas som att hen uppfattar frågan om mobiltelefonen 

som en nutida kampfråga, eftersom hen känner ett behov av att säga till eleverna om 

mobiltelefonerna, men inte om kepsarna. Så vad kan det bero på att L1, L2 och L5 inte uttrycker 

samma frustration? L3, L4 och L6 har gemensamt att de har jobbat förhållandevis kort tid som 

lärare, de har endast en termin till 4 års erfarenhet som lärare. Eventuellt är det så att de yngre 

lärarna uppfattade dessa kampfrågor som mer energikrävande än sina äldre kollegor med mer 

erfarenhet; L1 och L5 har arbetat betydligt längre, 27 respektive lite mer än 20 års erfarenhet. 

Emellertid har L2 som är 28 år gammal inte heller uttryckt att det var slitsamt att tjata enbart 4 års 

erfarenhet, vilket talar emot den hypotesen. Det tycks dock vara så, att de som uppfattar 

konflikten om mobiltelefonen som en kamp störs av detta, men de som inte uppfattar det som en 

kamp störs inte. 
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9. Konklusion 

Syftet med den här studien var att undersöka sex spansklärares uppfattningar av elevers 

användning av mobiltelefoner i klassrummet. Syftet har uppnåtts, i det att undersökningen visat 

att spansklärarnas uppfattning om mobiltelefonen i klassrummet inte är svart eller vit; samtliga 

lärare uppfattar mobiltelefonen som ett användbart verktyg och som ett distraktionsmoment på 

samma gång, även om dessa uppfattningar är olika starka. Dessa motpoler finns även närvarande 

i dagens forskning.  

 

Trots mobiltelefonens negativa aspekter visar de intervjuade lärarna generellt positiva attityder 

gentemot elevernas användning av mobiltelefoner i klassrummet. Den uppfattas i de flesta fallen 

som både användbar och användarvänlig. Alla lärare beskriver den som snabb och smidig, och att det 

inte är önskvärt att hindra utvecklingen och utesluta mobiltelefonerna helt från skolan. Samtliga säger 

också att mobiltelefonen i vissa fall kan ersätta datorn. Dessutom tycker tre av lärarna att mobilen kan 

möjliggöra studiero genom att eleverna får lyssna på musik. Det hinder som samtliga lärarna upplever 

gällande mobiltelefonen i klassrummet är uppfattningen om att mobilen stör och distraherar, och tre 

av lärarna tycker att datorn i vissa fall är ett bättre redskap. Två av lärarna nämner att mobiltelefonen 

möjliggör fusk och tre av dem nämner att mobilanvändningen leder till mer tjat. Studien har vidare visat 

att denna konflikt om elevernas privata mobilanvändning i klassrummet kan ses som en modern 

kampfråga. Behandlingen av denna kampfråga tycks vara speciellt olustig för tre av lärarna, som 

har gemensamt att de har kortast erfarenhet i yrket. 

  

Därtill har det visat sig i studien att de två äldsta lärarna är mest positiva och minst negativa till 

mobiltelefonanvändningen i klassrummet, tvärtemot O’Bannons (2014) teori om att digital 

immigrants tenderar att vara mer negativt inställda till mobiltelefonen än digital natives (s.15). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det bland de intervjuade finns mångfacetterade och 

kluvna uppfattningar om hur mobilanvändningen i klassrummet påverkar eleverna och 

spansklärarnas egna arbetsmiljöer. Studien har således visat att mobiltelefonen i klassrummet är 

ett högaktuellt och många gånger komplicerat ämne för lärare idag, och därmed skulle det kunna 

vara ett relevant ämne att inkludera lärarutbildningen i framtiden. 

9.1 Vidare forskning 

I intervjun med L1 blickade hen tillbaka till tiden då internet var nytt i skolan och möttes av stor 

skepsis, något som känns ofattbart idag med tanke på hur det har revolutionerat samhället och 

skolan. På samma sätt ska det bli intressant att ta del av vidare forskning som visar på hur 
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uppfattningen av mobiltelefonen som verktyg och/eller distraktionsmoment i klassrummet 

förändras över tid. Vilka strategier kommer att vara mest effektiva när det kommer till att minska 

distraktionerna som mobiltelefonerna skapar och hur påverkas de svagpresterande eleverna av 

detta nya verktyg? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Den förestående intervjuguiden är halvstrukturerad, vilket innebär att den är indelad i fem teman 

med tillhörande frågor, samtidigt som den är öppen för följdfrågor 

 

1.Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om dig själv. Ålder, utbildning, år i yrket? 

- Berätta lite om skolan du jobbar på. Friskola eller kommunal skola, storlek, elever? 

-Berätta lite om dina spanskgrupper. Gruppstorlekar, nivåer, elever? 

 

2. Lärarens mobilvanor 

-Vilken typ av mobiltelefon har du själv? 

- Hur skulle du beskriva din egen mobiltelefonanvändning? 

- Brukar du använda mobiltelefonen i jobbet? I så fall till vad? 

- Brukar du använda mobiltelefonen i undervisningen? Varför/Varför inte? 
 

3. Skolans hållning 

- Hur ser skolans policy ut när det kommer till mobiltelefoner i klassrummet? 

- Vad tycker du om skolans policy? 
 

4. Spansklärarens generella uppfattning 

- Hur uppfattar du elevers användning av mobiltelefon i klassrummet? Vilka är dina erfarenheter 

av elevers användning av mobiltelefonen i klassrummet? 

- Hur uppfattar du att mobiltelefonanvändningen i klassrummet påverkar ditt arbete/din 

arbetsmiljö? 

 

5. Övrigt 

- Har du något övrigt att tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett  

Till den det berör 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om spansklärares uppfattningar av elevers 
mobiltelefonanvändning i klassrummet kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 
Studien utförs av Elisabet Persson som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas samt att de svar som jag ger kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien 
innebär och vill delta i studien.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 
insamlade data även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
 
 
 
Namn: ……………………………………………………………………………..  
 
Underskrift: ………………………………………………………………………. 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
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Bilaga 3. Informationsblad om studien 

Till den det berör 

 
Information om en studie av spansklärares uppfattningar om elevers mobiltelefonanvändning i 
klassrummet 
 
Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. I januari blir jag färdig spansk- 
och engelsklärare för grundskolans senare år och gymnasiet.  
 
Mitt övergripande syfte för studien är att undersöka spansklärares uppfattningar av elevers användning av 
mobiltelefoner i klassrummet. Jag vill undersöka om skilda uppfattningar förekommer och kommer i min analys 
försöka förstå dessa skillnader. 
 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att genomföra en intervju med dig. Intervjun kommer att spelas in 
för att sedan transkriberas och analyseras av mig.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under november månad 2015. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien ––publikationer, seminarier och konferenser––
kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 
presentationer av studiens resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den medföljande 
blanketten om medgivande. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 
handledare innan ett beslut tas, se nedan för kontaktuppgifter.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 
genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Studiens handledare: Guadalupe Francia 
guadalupe.francia@edu.uu.se 
Telefon: 
018-471 2449 
 
Student och författare: Elisabet Persson 
elisabet.persson.0318@student.uu.se 
Telefon: 
0737141447 
 
Uppsala 11 November 2015 
 

 
 

 

 


