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lärarforskning (CUL). CUL:s uppgift är att främja och stödja forskning och for-
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SAMMANFATTNING

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitaliser-
ing och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Mer 
specifikt syftar avhandlingen till att fördjupa kunskapen om användningen 
av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet 
och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Med utgångspunkt i fokusgruppintervjuer av högstadie- och gym-
nasieelever om deras användning av sina mobiltelefoner i klassrummet, 
både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften och ljudin-
spelningar av lärares diskussioner i ett lärarlag om implementeringen av ett 
mobiltelefonförbud i sina klassrum ställs avhandlingens forskningsfrågor 
och utforskas i 4 fallstudier. 

På ett generellt plan är arbetet grundat i sociokulturell teori om lärande 
och utveckling, där de teoretiska begreppen infrastruktur för lärande och 
gränsobjekt/gränsöverskridande har använts i avhandlingens studier och 
kappa. 

Avhandlingen visar att de utmaningar och möjligheter som följer med 
att eleverna tar med sig och använder sina mobiler i klassrummet till stor 
del handlar om hur denna komplexitet ska hanteras i klassrummet. I den 
digitaliserade skolan har digital teknologi kommit att bli en nödvändig 
och integrerad komponent både för lärares undervisning och för elevers 
lärande. Avhandlingens studier visar på vikten av att nyansera frågan om 
användningen av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. Avhan-
dlingens empiriska studier bidrar till kunskapsfältet och förtydligar att 
det inte finns en enkel lösning på den komplexa fråga om hur elevernas 
användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digi-
taliserade skolan.

Nyckelord: mobiltelefon, mobiltelefonförbud, klassrum, elev, lärare, 
den digitaliserade skolan, infrastruktur för lärande, gränsobjekt
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ABSTRACT
In today’s society, access to digital technology and the possibility of being 
constantly connected via our mobile phones is taken for granted. Despite 
that, students’ use of mobile phones in school is still being questioned.

This thesis takes its point of departure in a society with ongoing and 
extensive integration of digital technology in most aspects of our daily life. 
In this study, this is made concrete by constantly connected mobile phones 
and a school practice in which many types of digital technologies coexist in 
different ways in the daily school life of students and teachers. 

On an overall level, the thesis problematizes the digitalization of school 
and its consequences for both students’ and teachers’ everyday school life. 
More specifically, the thesis aims to deepen knowledge about students’ use 
of their private mobile phones in class and investigate the implementation 
of a teacher-initiated mobile phone ban in the classroom. 

Based on focus group interviews with junior high and high school stu-
dents investigating their use of their mobile phones in the classroom, and 
the discussions in a teaching team about an implementation of a mobile 
phone ban in their classrooms, five research questions were explored in 4 
case studies.

In this thesis, sociocultural perspectives on learning and development, 
form the theoretical point of departure. In addition, the notion of infra-
structure for learning and boundary object are used as a theoretical lens.  

The studies in this thesis show that the challenges and opportunities 
that come with students bringing and using their private mobile phones 
into the classroom largely relate to how these complex issues might be 
handled in the classroom. 

Overall, the results of the studies indicate that students’ private mobile 
phones are already implicitly integrated into classroom practice. By their 
potential to cross the borders between the practices of social spheres of eve-
ryday life and the institutional social sphere in school, they have de facto 
become an integral part of the school’s infrastructure for learning

This finding indicates that students’ private mobile phones also fit into 
the school’s existing teaching and learning infrastructure: that they are in 
fact part of the already established social, technological, and institutional 
activity enabling both student and teacher practice. Regardless of whether 
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there is a policy banning mobile phones in school or not, the students have 
already brought a technology that has been described as the most powerful 
and pervasive in the history of the planet to the classroom: their personal 
mobile phone.

Keywords: mobilephone, mobilephone ban, classroom, student, 
teacher, the digitalised school, infrastructure for learning, boundary object

FÖRORD
En rad personer har bidragit till att denna avhandling nu står klar. Några 
av dem vill jag passa på att rikta ett särskilt stort tack till. 

Först av allt vill jag rikta ett tack till de viktigaste personerna i 
denna avhandling som måste förbli anonyma av forskningsetiska skäl. 
Tack till alla er elever och lärare som delat med er av era upplevelser, erfar-
enheter och åsikter kring alla möjliga frågor som berör mobiltelefonen i 
skolan. 

Jag vill också tacka mina tre handledare som varit ett ovärderligt stöd 
genom avhandlingsarbetets olika faser och som på olika sätt bidragit till 
att jag nu äntligen få sätta punkt för sju oerhört roliga, utmanande och 
helt fantastiska år. Det hade inte gått utan er. Tack Ylva Hård af Segerstad, 
Berner Lindström och Sylvana Sofkova Hashemi.

Jag vill även rikta ett tack till de personer som vid olika tidpunkter 
läst mitt avhandlingsmanus och gett mig konstruktiva synpunkter. Tack 
Annika Lantz-Andersson, Eva Thulin och Christina Olin-Scheller. 

Ett särskilt tack går till min fina vän Sara Blanck. Vilken tur att du drog 
med mig till CULs informationsträff den där dagen i februari 2015. Det 
blev mina första steg på väg mot disputation.

Ytterligare ett tack går till tre personer som idag, tisdagen den 25 okto-
ber 2022, på olika sätt hjälpt mig att få i väg avhandlingen till tryckeriet. 
Karin Ekman, Du är Bäst! Mattias von Feilitzen, Vad ska jag säga, vad hade 
jag gjort utan dig? Och sist men inte minst Marie Eneman, ditt stöd har 
varit ovärderligt. 

Dessutom, under min tid på Institutionen för tillämpad IT, avdelnin-
gen  LKIT och forskarskolan CUL med dess temaverksamhet MUL som 
senare blev TEKNO har jag träffat och lärt känna många roliga, trevliga 
och smarta människor, Ni vet vilka ni är. 

Slutligen vill jag tacka min familj. Tack Jonathan, Alfons, Melvin, 
Elise-Lauren och Frans-Valter för att ni finns och ständigt påminner mig 
om vad som är viktigt i livet. Vad vore jag utan era andetag. 
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KAPITEL 1

INLEDNING

In our pocket or purse resides the most powerful and pervasive plat-
form in the history of the planet. (Wheeler, 2020, s. xi)

I dag har de flesta individer i vårt samhälle, oavsett ålder, tillgång till en 
mobiltelefon1. En kraftfull mobil teknologi som ger tillgång till det digital-
iserade samhället och en nätverkande värld (jfr. Internetstiftelsen, 2021). I 
en rapport från Statens medieråd (2019) framkommer också att mobilen 
är den mest utbredda teknologin bland högstadie- och gymnasieelever där 
i princip alla2 elever från 12 års ålder har tillgång till en egen mobiltelefon. 
En senare rapport (se Statens medieråd, 2021) visar också att den dagliga 
mobiltelefonanvändningen i denna åldersgrupp är näst intill hundrapro-

1 Med mobiltelefon avses också smartmobil, eller smartphone. Enligt Statens medieråd 
(2019) är smartmobiler den vanligaste typen av mobiltelefon som dagens elever innehar.

2  Mellan 12 och 18 år har 97–100% av ungdomarna tillgång till en egen mobiltelefon.
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KAPITEL 1

INLEDNING
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centig (98–100%). För många unga är mobiltelefonen en oumbärlig del av 
vardagen och genomsyrar varje aspekt av deras liv (Ito, 2010; Xiao, 2020).

Som en naturlig del av sin vardag tar eleverna med sig sina privata 
mobiltelefoner till skolan och använder dem på raster och i klassrummet 
(Sahlström m.fl., 2019; Wiederhold, 2019). Medan mobiltelefonen är 
en integrerad teknologi i både vardagsliv och på arbetsplatser (Castells, 
2006) ifrågasätts elevers användning av mobiltelefoner i skolan (Selwyn 
& Aagaard, 2021). Elevers användning av sina privata mobiltelefoner i 
skolan har lett till en pågående diskussion bland forskare, föräldrar, peda-
goger och politiker, inte bara i Sverige utan även globalt (se Selwyn & 
Aagaard, 2021). Den samhälleliga debatten gällande användningen av 
elevers mobiltelefoner i skolan bör förstås i den vidare debatten gällande 
skolans digitalisering med dess möjligheter och utmaningar (se t.ex. Skog-
stad, 2019). Debatten har varit (Ott, 2014; 2017) och är fortfarande 
polariserad med argument för och emot användningen av mobiltelefoner i 
skolan vilket illustreras tydligt med den färska lagändringen i den svenska 
skollagen (SFS 2022:940) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 
med dessa lagändringar är att öka tryggheten och studieron i skolan och 
att i förlängningen bidra med högre studieresultat (SFS 2022:940). Bland 
annat  så innebär lagändringen att läraren får ett utvidgat mandat att fatta 
beslut om elevers användning av mobiltelefoner i klassrummet samt möj-
ligheten att omhänderta elevers mobiltelefoner i skolan.

Forskning om elevers användning av mobiltelefoner i klassrummet 
visar att det ger upphov till både möjligheter och utmaningar. Att integrera 
elevers privata mobiltelefoner i undervisning kan ha en pedagogisk poten-
tial som ett verktyg för lärande (Sung m.fl., 2016). Elevers användning av 
sina privata mobiltelefoner förändrar förutsättningen för hur undervisning 
kan organiseras i klassrummet och hur elever inhämtar kunskap, vilket till 
exempel kan ske genom att söka på internet. Mobiltelefonen möjliggör 
också för kommunikation och kunskapsdelning mellan elever och lärare 
på nya sätt (jfr. Osakwe m.fl., 2017; Thomas & Muñoz, 2016). Den enkla 
tillgången till internet är dock ett tveeggat svärd. Forskning visar att det är 
vanligt förekommande att elever använder sina privata mobiler för andra 
syften än skolarbete i klassrummet, vilket vanligtvis benämns som ”off-
task use” (Beeri & Horowitz, 2020; Chen & Yan, 2016; Nordby m.fl., 
2017) det vill säga användning för icke-undervisningsrelaterade syften. 
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Den svenska samhällsdebatten om användning av mobiltelefoner 
i klassrummet, tillsammans med många lärares uppfattning om att ele-
vers privata mobiltelefoner utmanar praktiken i klassrummet, har varit 
bidragande faktorer till att allt fler skolor valt att förbjuda dem och dess 
användning i klassrummet. Drygt hälften av alla högstadieskolor i Sver-
ige hade ett mobiltelefonförbud år 2019 (Kessel m.fl., 2020). De färska 
lagändringarna (SFS 2022:940) av Skollagen som nämndes ovan inne-
bär alltså att elevers privata mobiltelefoner i klassrummet inte längre får 
användas i andra syften än i undervisning och endast efter instruktion av 
lärare (SFS 2022:940, 5 kap. 4a §). Dessa nya bestämmelser började gälla 
i både grundskola och gymnasieskola från och med den 1 augusti 2022. 
Däremot får mobiltelefonerna fortfarande användas om användningen 
sker efter lärares instruktion och då för lärande. 

Liksom samhället i stort har skolan under det senaste decenniet i allt 
högre grad digitaliserats. Ett sätt att förstå skolans digitalisering och frågan 
gällande elevers mobiltelefoner i klassrummet är att se till den infrastruktur 
praktiken grundar sig på, i syfte att ytterst stödja elevers lärande (Guribye, 
2005). Förutom en omfattande satsning på den tekniska infrastrukturen, 
så som till exempel tillgång till internet, datorer och digitala läromedel 
och lärresurser sker också en genomgripande plattformisering (jfr. van 
Dijck m.fl., 2018; Hillman m.fl., 2020). Lärplattformar (eng. Learning 
Managment Systems, LMS) som i skolan stödjer både lärarnas och skolans 
administrativa arbete samt elevers och lärares pedagogiska arbete (jfr. Wat-
son & Watson, 2007) ingår i de flesta skolors infrastruktur (se t.ex. Olin-
Scheller m.fl., 2018)

 I takt med att skolan i allt högre grad digitaliseras har således hög-
stadie- och gymnasieelevers  skolvardag kommit att präglas av ett alltmer 
uppkopplat klassrum (jfr. Slotte m.fl., 2019; Tanner m.fl., 2017) där elev-
erna använder en rad olika digitala teknologier för sitt skolarbete (Skolver-
ket, 2016). Förutom de digitala teknologier som skolan tillhandahåller 
använder eleverna också sina privata mobiltelefoner, både för pedagogiska 
och icke-undervisningsrelaterade syften (Asplund m.fl., 2018; Wikström 
m.fl., 2022). 

Frågan gällande elevers användning av sina privata mobiltelefoner  i 
klassrummet och konsekvenserna av skolors och lärares olika sätt att 
förhålla sig till och reglera användningen av mobiler i klassrummet,  
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behöver således diskuteras i ljuset av både samhällets och skolans digi-
talisering. Likaså behöver frågan ta hänsyn till och utgå från de aktörer 
som främst berörs av användningen (jfr. Crompton m.fl., 2017; Osakwe 
m.fl., 2017), inte minst då tidigare studier funnit att elevers och lärares 
syn på och uppfattningar om mobiltelefonen är centralt för hur den sedan 
används i undervisning och för lärande (jfr. Chai m.fl., 2017; Kukulska-
Hulme & Traxler, 2007). 

I en digitaliserad skola med uppkopplade klassrum och där tillgången 
till digital teknologi är mycket god kan frågan om användningen av elevers 
privata mobiltelefoner i klassrummet framstå som relativt trivial. Särskilt 
då det kan diskuteras om mobilen tillför något nytt och unikt som inte 
redan finns tillgängligt för eleverna med de verktyg, exempelvis lärplattor 
eller laptops, som skolan tillhandahåller inom ramen för den infrastruktur 
man kontrollerar. Frågan om mobiltelefoner i undervisning kompliceras 
ytterligare av det faktum att elevers mobiler inte är skolans teknologi utan 
elevers privata, vilket innebär att samma verktyg används i elevers privata 
sfär och i skolans institutionella kontext. Mobiltelefonen blir då ett verk-
tyg för att potentiellt överskrida gränsen mellan skolan, det institutionella, 
och individens vardag, det privata, vilket kan vara en tillgång men också 
kan komplicera styrnings- och regleringsfrågor ytterligare. 

1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Denna avhandling tar sin utgångspunkt i ett samhälle med pågående och 
omfattande integrering av digital teknologi, som konkretiseras av ständigt 
uppkopplade mobiltelefoner och en skolpraktik där många typer av digi-
tal teknologi på olika sätt samexisterar i elevers och lärares skolvardag. På 
ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering 
och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Mer speci-
fikt syftar avhandlingen till att fördjupa kunskapen om användningen av 
högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och 
implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Med utgångspunkt i ljudinspelade fokusgruppintervjuer med hög-
stadie/gymnasieelever om deras användning av sina mobiltelefoner i klass-
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rummet och ljudinspelningar av ett lärarlags diskussioner om implemen-
teringen av ett mobiltelefonförbud i deras klassrum ställs följande övergri-
pande forskningsfrågor: 

1. Hur resonerar eleverna om: 
• användningen av sina privata mobiltelefoner i klassrummet?
• mobiltelefonanvändningens påverkan på undervisning och 

lärande i klassrummet?
• policys och regler för användning av mobiltelefoner i klassrum-

met?
2. Hur resonerar lärarna om implementeringen av mobiltelefonför-

budet i klassrummet?
3. Vilka utmaningar artikulerar lärarna i relation till implementerin-

gen av mobiltelefonförbudet?

Forskningsfrågorna har utforskats i fyra artiklar som bygger på avhandlin-
gens fyra studier. Artiklarna, i kronologisk ordning, är följande:

1. Ott, T., Grigic Magnusson, A., Weilenmann, A. & Hård af 
Segerstad, Y. (2018). “It must not disturb, it’s as simple as that”: 
Students’ voices on mobile phones in the infrastructure for learn-
ing in Swedish upper secondary school. Education and Information 
Technologies, 23(1), pp. 517–536.

2. Grigic Magnusson, A., Hård af Segerstad, Y. & Sofkova Hashemi, 
S. (2017). Technology of choice: Challenges and opportunities of 
mobile phones in school. In Proceedings of the 9th International 
Conference on Education and New Learning Technologies, 672–681. 

3. Grigic Magnusson, A. (2019). A pupil perspective on the impact 
of a mobile phone ban in a secondary school. In Proceedings of the 
12th annual International Conference of Education, Research and 
Innovation, 8345-8348.

4. Grigic Magnusson, A., Ott, T., Hård af Segerstad, Y. & Sofkova 
Hashemi, S. (2022). Complexities of managing a mobile phone 
ban in the digitalised schools’ classroom. (submitted manuscript).
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1.2 AVHANDLINGENS DISPOSITION
Efter detta introducerande kapitel följer i kapitel 2 en kort översikt av den 
svenska skolans digitalisering med fokus på digital teknologi i skolan. I 
kapitlet behandlas kort också frågan om ett mobiltelefonförbud i skolan. 
Kapitel 3 presenterar tidigare forskning som rör elevers användning av 
mobiltelefoner i klassrummet och mobiltelefonförbud i skolan. I kapitel 4 
redogörs för de teoretiska utgångspunkter som inramar avhandlingens fyra 
studier. Kapitlet inleds med en kort övergripande beskrivning av sociokul-
turella teorier och avslutas med en redogörelse för perspektiven gränsob-
jekt och infrastruktur för lärande och den praktiska tillämpningen av dessa 
perspektiv som analysredskap. Kapitel 5 är ett metodkapitel som redogör 
för och motiverar valet av forskningsdesign och undersökningsmetoder. 
Likaså presenteras det empiriska materialet och analysförfarandet. I kapit-
let redovisas också arbetet med varje enskild studie följt av en forskning-
setisk diskussion. I kapitel 6 sammanfattas de fyra artiklarna som utgör 
grunden för avhandlingsarbetet. Kapitel 7 som är det avslutande kapitlet, 
diskuterar avhandlingens viktigaste resultat och slutsatser. Avhandlingen 
avslutas med några reflektioner och tankar om forskningsinriktningar för 
fortsatta studier om elevers privata mobiltelefoner i klassrummet i den 
digitaliserade skolan.
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KAPITEL 2 

BAKGRUND

För att förstå villkoren för mobiltelefoners användning i skolan, i under-
visningen och under övrig skoltid, är det av vikt att beakta både digitali-
seringen av samhället mer generellt och den svenska skolans digitalisering 
mer specifikt. Den pågående digitaliseringen av samhället genomsyrar alla 
samhällssektioner även skolan. Ett skäl för att anta ett bredare samhällel-
igt perspektiv är att de senaste årens snabba utveckling och spridning av 
digital teknologi har bidragit till att allt fler människor i alla åldrar nu har 
tillgång till en egen mobiltelefon (Pew Research Center, 2021). 

I skolan används mobiltelefoner för både pedagogiska och icke-under-
visningsrelaterade syften vilket innebär att mobiltelefonen kan ses som ett 
”gränsobjekt” (se Gilje, 2019) som överbryggar mellan det privata och var-
dagliga och skolans praktik. Frågor om hur mobiltelefoner används och 
kan användas i undervisningen och hur skolan och dess aktörer reglerar 
denna användning, exempelvis genom mobiltelefonförbud, är också en del 
av den svenska skolans institutionella ordning – hur utbildning och under-
visning organiseras, administreras och bedrivs (SFS 2022:940). 
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KAPITEL 2 

BAKGRUND
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En grundläggande utgångspunkt i avhandlingen är att användning av 
mobiltelefoner i skolan bör förstås i relation till hur mobiltelefonen pas-
sar in i och är en del av skolans tekniska infrastruktur. Med ett fokus på 
undervisning och lärande kan man som Guribye (2005, 2015) tala om 
denna infrastruktur som en ”infrastruktur för lärande”. 

I bakgrundskapitlets första avsnitt skissas viktiga inslag i skolans digi-
taliserade infrastruktur. Detta motiverar även en skiss av hur den svenska 
skolans digitalisering ser ut i ett historiskt perspektiv, vilket redogörs för 
i kapitlets andra avsnitt. I kapitlets tredje avsnitt presenteras pedagogiska 
aspekter, som till exempel policy- och styrdokument, av skolans digitaliser-
ing. Avsnittet motiveras av avhandlingens fokus på användning av elevers 
privata mobiltelefoner i klassrummet. I kapitlets fjärde och sista avsnitt 
behandlas frågan om hur skolan och lärare hanterar elevers användning 
av mobiltelefoner i skolan genom institutionell reglering i form av lokal 
policy. Avsnittet tar också upp hur denna problematik diskuterats i olika 
sammanhang och på olika nivåer, i undervisningssektorn, i politiken, och 
i media. 

2.1 DIGITAL TEKNOLOGI I SKOLAN
Över hela världen har tillgången till och användningen av digital teknologi 
i skolan ökat markant under det senaste decenniet. Enligt the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development (OECD) finns det i 
dag, i genomsnitt, i OECD-länder, nästan (0.8 datorer/elev) en dator per 
15-årig elev i en skolkontext (OECD, 2020). Ett resultat som kan jäm-
föras med tillgången till digital teknologi i svenska skolor som är mycket 
hög och där nästan alla elever har tillgång till dator men även internet (se 
t.ex. Wastiau m fl., 2013; Fraillon m fl., 2014; OECD, 2020). Då den 
första studien i avhandlingsarbetet genomfördes 2016 (se Ott m fl., 2018) 
var digital teknologi integrerad i skolans infrastruktur för lärande i major-
iteten av de svenska grund- och gymnasieskolorna. 

I Skolverkets (2022) uppföljning av den nationella digitaliseringsstrate-
gin för skolväsendet framkommer det att tillgången till trådlöst nätverk 
är nästintill hundraprocentigt i de svenska grund- och gymnasieskolorna. 
Likaså är datortätheten på skolorna fortsatt mycket hög där det i genom-
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snitt finns en digital enhet3 (så som en lärplatta eller laptop) per elev i 
skolorna. Detta betyder dock inte att alla skolor tillhandahåller (lånar) 
varje enskild elev med en personlig digital enhet. Enligt rapporten är det 
i genomsnitt cirka sju av tio elever på grundskolan som får låna en egen 
digital enhet. På gymnasiet är andelen något högre, men skiljer sig något 
åt beroende på om skolan är kommunal eller fristående. Nio av tio kom-
munala- och åtta av tio fristående gymnasieskolor tillhandahåller (lånar) 
alla sina elever med en egen digital enhet. En utvecklingsriktning som 
delvis påskyndats under den globala COVID-19 pandemin. Likaså ökar 
tillgången till (och användningen av) digitala verktyg så som inlästa böcker 
och digitala läromedel även om användningen av just digitala läromedel 
särskilt ökat under COVID-19 pandemin (Skolverket, 2022). 

”Plattformisering” (jfr. van Dijck m fl., 2018; Hillman m fl., 2020) är 
en mer generell tendens när det gäller digital infrastruktur, som i hög grad 
också berör skolan. En viktig komponent i skolan digitala infrastruktur är 
plattformar som Skolplattformen, Unikum, Google Classroom, It’s Learn-
ing, Canvas. Sådana plattformar benämns ibland som Learning Manag-
ment Systems (LMS) (Watson & Watson, 2007), system som syftar till 
att stödja pedagogiska och administrativa processer (Watson & Watson, 
2007). Redan 2016 hade i princip alla högstadie- och gymnasieskolor i 
Sverige en lärplattform, bland annat för kommunikation mellan lärare och 
elever, och även mellan lärare och vårdnadshavare (se Skolverket, 2016) 
och inte minst för dokumentation. Även digitala läromedel har i allt högre 
utsträckning plattformiserats. Från att ha varit digitala kopior av tryckta 
läromedel har digitala läromedel utvecklats till LMS-liknande system, som 
kan monitorera elevernas arbete, rätta prov och även ta över lärares under-
visande funktion (se t.ex. Utterberg Modén, 2021). I ett undervisningsper-
spektiv kan man hävda att denna typ av plattformar har blivit en ”ryggrad” 
i skolans digitala infrastruktur för lärande. Dessutom kan man hävda att 
plattformar är designade för att användas pedagogiskt både inom ramen 
för undervisning i klassrummet och för skoluppgifter utanför lektionstid. 
Man kan därigenom hävda att plattformarna i viss utsträckning är grän-

3  I Skolverkets rapport görs en åtskillnad mellan begreppen digital enhet, så som datorer, 
laptops och lärplattor, och digitala verktyg så som digitala läromedel, inlästa böcker, tal-
syntes etc. 
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söverskridande. En annan viktig observation är att de plattformar som 
används (genom appar eller webgränssnitt) kan nås med olika personliga 
digitala verktyg, mobiltelefonen är ett av dem. Vilket är viktigt att beakta 
i relation till elevers användning privata mobiltelefoner i klassrummet och 
frågan om reglering. 

Forskare som Lawn (2011) och Williamson (2015) menar att platt-
formisering av utbildningssektorn medför ökad kontroll och styrning av 
utbildning genom standarder, resultatredovisning och jämförelse. Selwyn 
(2011) instämmer i argumentationen och menar att ”standardisering” av 
undervisning kommit att leda till ökad stress och merarbete för lärarna (se 
t.ex. Lärarförbundet, 2019; Sandén, 2021).

2.1.1 SKOLANS ELLER ELEVENS DIGITALA VERKTYG

I tidigare faser av den svenska digitalisering av utbildning, var individens 
tillgång till digitala verktyg, och är än i dag, i fokus för de bredare satsn-
ingar som gjorts på digitaliseringen av skolan. Till skillnad från den högre 
utbildningen som förutsätter och ibland till och med kräver att studenterna 
har med sig sina egna digitala enheter, har grundskolan och gymnasiet i 
Sverige en viktigt kompensatorisk roll genom att tillhandahålla digitala 
enheter för att säkerställa en likvärdig tillgång (se Nationell handlingsplan 
för digitalisering av skolväsendet, Sveriges Kommuner och Landsting, 
2019). Likvärdig tillgång av digital teknologi är en förutsättning för att 
elever till exempel ska kunna göra sina hemuppgifter, som ibland kräver 
tillgång till digital teknologi. I en rapport av Skolverket (2022) framkom-
mer att användningen av digital teknologi också är förekommande när 
eleverna skall göra sina läxor. Lärare på högstadiet och gymnasiet uppger 
att hemuppgifter i en mycket stor utsträckning ofta, eller alltid kräver 
användningen av digital teknologi, vilket i sig implicit kräver att eleverna 
har tillgång till digital teknologi i hemmet. 

Med de 1:1-satsningar, där skolor köpte in och förser varje elev med en 
internetuppkopplad och bärbar digital enhet, så som en laptop eller lär-
platta, som skett, är också elevers privata mobiltelefoner potentiella peda-
gogiska verktyg i skolan. Elevers ökade tillgång till egen digital teknologi, 
och i synnerhet i form av ständigt närvarande mobiltelefoner har bidragit 
till att konceptet ”bring your own device” (BYOD), där eleven själv till-
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handa håller den digitala teknologin, vuxit fram som ett alternativ för att 
implementera digital teknologi i skolan (Falloon, 2015; Keane & Keane, 
2022). Här kan skolan antingen specificera eller inte specificera vilken sär-
skild teknologi eleven ska medföra till undervisningen (Janssen & Phil-
lipson, 2015). En utgångspunkt för att införa BYOD i en skolkontext kan 
sägas ha varit att eleverna tenderar att använda sig av den teknologi de har 
att tillgå. Att implementera digital teknologi i klassrummet via BYOD-
program har också därför setts som ett kostnadseffektivt alternativ (Bris-
tow m.fl., 2017) och ett sätt att möta skolors ekonomiska restriktioner 
(Keane & Keane, 2022). Detta har ofta har varit drivkraften till att skolor 
i olika länder, som till exempel USA och Australien, har börjat införa en 
BYOD-modell (Maher & Twining, 2017; Song, 2014). 

Ibland har skolor använt både en BYOD-modell och ett 1:1 program, 
där elevernas privata teknologi används parallellt med skolans teknologi. 
Syftet har varit att överbrygga eventuella digitala klyftor och problem med 
likvärdig tillgång till digital teknologi (se t.ex. Dinsmore, 2019). På så sätt 
får elever som inte har tillgång till digital teknologi hemma, tillgång till 
teknologin via skolan (Maher & Twining, 2017). 

2.2 DIGITALISERINGEN AV DEN SVENSKA SKOLAN 
– EN KORT HISTORIK

Digital teknologi i skolan i sig är inte ett nytt fenomen. Sett i såväl ett 
globalt och som i ett svenskt perspektiv kan skolans digitaliseringsprocess4 

sägas ha pågått sedan dess att digital teknologi började introduceras i skolor 
under 1960-talet. Till en början var den svenska skolans digitalisering rela-
tivt småskalig och utvecklingen och användningen av digital teknologi har 
gått från att främst handla om att stötta den befintliga praktiken, till att 
i dag omfatta utvecklingen av både nya sätt att organisera skolan och nya 
sätt för lärare att undervisa (jfr. From m fl., 2020). 

4  Digitaliseringsprocessen avser här både den tekniska infrastrukturen som omfattar 
både tillgång till digital teknologi och utbyggnad av till exempel bredband och en ständigt 
pågående verksamhetsutveckling utan slut då samhällets utveckling ständigt ger avtryck på 
skolans verksamhet.
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Redan i grundskolans två första läroplaner, Lgr 62 och Lgr 69, kan 
det enligt Ljunggren (1996) urskiljas ett teknologiskt tänkande vad gäller 
undervisning och lärande. Under 1970-talet började skolans tekniska 
infrastruktur byggas upp. Detta skedde i och med att de första datorerna 
tog sin plats i skolan genom ett antal mindre satsningar såsom Datorn I 
Skolan (DIS). Projektets tre övergripande mål, undervisning om datorer, 
användningen av datorer och datorn som ett pedagogiskt verktyg, har fort-
satt vara aktuella vid införandet av digital teknologi i skolan. DIS-projektet 
var inte en bred satsning på att utrusta skolor med datorer. Det var dock få 
skolor som fick tillgång till datorer (Riis m.fl., 2000). 

Under 1980-talet genomfördes en rad nationella satsningar på skolors 
tekniska infrastruktur i form av att öka tillgången på datorer (se Jedeskog, 
2005; Tallvid, 2015). Bland annat introducerades COMPIS (COMPuter 
In School), en satsning på att utveckla en svensk ”skoldator”5, vilket bidrog 
till att gymnasieskolor runt om i Norden utrustades med datorsalar. Pro-
jektet Dator Och Skolan (DOS) var en annan satsning där datorer skulle 
användas som pedagogiskt verktyg (se Söderlund, 2000). Elevers indivi-
duella tillgång till datorer var, bland annat av kostnadsskäl, inledningsvis 
inte i fokus. Den första nationella kartläggningen av datorer i den svenska 
grund- och gymnasieskolan gjordes av Skolverket 1993. I en rapport av 
Skolverket (1999) framkommer att det gick 38 elever per undervisnings-
dator i grundskolan 1993. Motsvarande siffra för de kommunala och land-
stingsägda gymnasieskolorna var 11 elever per undervisningsdator. Vid 
denna tidpunkt var datorerna placerade i datasalar där endast en tredje-
del av grundskolans datorer ingick i ett lokalt nätverk (Skolverket, 1999). 
Motsvarande siffra för gymnasieskolan saknas för tidpunkten. 

Under 1990-talet gjordes omfattande satsningar på den tekniska 
infrastrukturen i form av investeringar av digital teknologi i skolan (se 
Karlsohn, 2009). Bland annat fick Stiftelsen för kunskap och kompeten-
sutveckling (KK-stiftelsen) i uppdrag av Regeringen att stödja och sprida 
användningen av digital teknologi i de svenska skolorna (Karlsohn, 2009; 
Riis, 2000). God tillgång till digital teknologi i skolan sågs som en vik-
tigt kompensatorisk faktor för de som inte hade tillgång till en dator i 

5  Det bör observeras att detta också var en industrisatsning, där den svenska Fac-
it-koncernen stöttades i ett projekt för att utveckla och tillverka en svensk persondator.
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hemmet. Mellan 1999–2002 fick kommunerna möjlighet till statligt stöd 
för att bygga upp skolors digitala infrastruktur, med tillgång till internet 
och e-post till alla lärare (Chaib m fl., 2004). Denna satsning på digital 
infrastruktur kom att kallas ITiS, IT i Skolan, och inkluderade satsnin-
gar på lärares kompetensutveckling för att använda IT som ett verktyg 
i lärande. Satsningen på ITiS kom också att innebära att Skolverket på 
uppdrag av regeringen påbörjade arbetet med att utveckla det svenska 
Skoldatanätet. De lärare som deltog i ITiS fick också tillgång till en egen 
dator något som bekostades av KK-stiftelsen (Chaib m fl., 2004). Elevers 
individuella tillgång till datorer var, bland annat av kostnadsskäl, inledn-
ingsvis inget fokus.

De stora satsningarna på digital teknologi i skolan under 1990-talet 
resulterade i en kraftigt ökad datortäthet till 10 elever per dator i grund-
skolan 1999 och där 57% av dessa datorer var anslutna till internet 
(Skolverket, 1999). Motsvarande siffra för de kommunala och landsting-
sägda gymnasieskolorna var 5 elever per dator där 87% var anslutna till 
internet. För de fristående gymnasieskolorna var det något färre elever per 
dator, 3 elever per dator, där 91% av datorerna var anslutna till internet. 
Under denna period sker också en tydlig förskjutning från att placera ut 
datorer i datasalar till att alltmer placeras ut i klassrummen (jfr. Skolverket, 
1999). 

Under hela 2000-talet har sedan fokus alltmer kommit att fokusera på 
att få till stånd en fungerande digital infrastruktur i de svenska skolorna 
som ett nätverk för internetuppkoppling samt tillgängliga och användbara 
digitala verktyg för lärare och elever. I takt med att många av de sven-
ska skolorna utrustats med internet (jfr. Hylén, 2013) blev ett allt vanlig-
are sätt att implementera digital teknologi att skolor köpte in och försåg 
varje elev med en digital enhet (se t.ex. Islam & Grönlund, 2014; Tallvid, 
2015). Denna typ av satsning följde ett globalt mönster för digitalisering 
av skolan som benämnts en-till-en (1:1) (Blikstad-Balas & Davies, 2017; 
Bocconi m.fl., 2013; Kearney m.fl., 2015).

Blikstad-Balas och Davies (2017) listar tre övergripande dimensioner 
som forskningen pekat ut när det gäller fördelar med 1:1-projekt, särskilt 
vid implementering av lärplattor. Dessa är: a) pedagogical change - där 
t.ex. 1:1 underlättar ett mer självständigt lärande samt elevers ökade moti-
vation, b) 21-century learning – färdigheter för framtiden där till exempel 
1:1 möjliggör samarbete, kunskap i programmering och förmågan att kom-
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municera via digital teknologi, c) logistical and economics – införandet av 
1:1 kan bidra till effektivitets- och kostnadsvinster till exempel då lärares 
produktivitet ses öka då den digitala teknologin kan underlätta adminis-
trativa arbetsuppgifter (Blikstad-Balas & Davies, 2017 s. 314 – 316).

Den svenska strategin med 1:1 projekt har delvis grundats på forskn-
ingsresultat som uppvisat positiva effekter, såsom elevers ökade engage-
mang och motivation, av undervisning i en skolmiljö där varje enskild 
elev har en egen dator (jfr. t.ex. Lantz-Andersson, 2009). Likaså har 1:1 
satsningar syftat till att utveckla olika färdigheter som anses vara viktiga för 
framtiden men framför allt att främja elevers (generella) lärande (jfr. Islam 
& Grönlund, 2016). Dessa argument är mer undervisningsnära och sätter 
elevernas lärande i fokus och är exempel på Blikstad-Balas och Davis två 
första kategorier. Deras tredje kategori, ”logistical and economics”, pekar 
mer på lärares användning av teknologi för administrativa ändamål, men 
fortfarande är fokus på individens användning och inte den systemiska 
användningen av digital teknologi som i allt högre utsträckning kommit 
att prägla utbildning på alla nivåer. Sammanfattningsvis kan sägas att digi-
taliseringen av den svenska skolan historiskt har haft flera komplementära 
fokus. 

Skolans digitala infrastruktur är ett centralt fokus, då en viktig fråga 
har varit att få till stånd en fungerande infrastruktur, vilket bland annat 
innebär tillgång till nätverk för internetuppkoppling samt tillgängliga och 
användbara digitala verktyg. I den nationella strategin för skolans digi-
talisering framkommer att den tekniska infrastrukturen, så som bredband 
och hårdvara, skoladministrativa program och digitala verktyg är viktiga 
beståndsdelar av skolans digitalisering (Sveriges Kommuner och Landst-
ing, 2019). 

Ett annat centralt fokus är elevers (och lärares) tillgång till digitala 
verktyg, både hårdvara och mjukvara. Särskilt har elevers tillgång till egna 
digitala verktyg varit i fokus i de 1:1-satsningar som gjorts. I ett historiskt 
perspektiv har sådana satsningar möjliggjorts av en utveckling av digital 
teknologi och verktyg för personlig användning (persondatorn, laptops, 
smartphones och lärplattor), som inneburit att individen fått alltmer kraft-
fulla verktyg i sin hand, till en relativt sett lägre kostnad. I denna utveck-
ling har också teknologin i hög utsträckning domesticerats och inkorpore-
rats i människors dagliga liv (jfr. Haddon, 2018). Ett annat viktigt fokus 
har varit lärares kompetensutveckling.
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2.3 SKOLANS DIGITALISERING I ETT 
PEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Ur ett historiskt perspektiv har introduktionen av digital teknologi i 
skolan åtföljts av en rad olika idéer, politiska, pedagogiska men också 
marknadsekonomiska (eller kommersiella) gällande dess användning i 
utbildningssammanhang (se Tallvid, 2015). Som ett led i och svar på den 
tekniska utvecklingen och samhällets digitalisering har nya pedagogiska 
idéer gällande användningen av digital teknologi i utbildningssamman-
hang vuxit fram under årens gång. Dessa är ofta grundade i en förhoppn-
ing om att lösa pedagogiska problem, rationalisera undervisning och/eller 
öka elevers kunskaper (Cuban, 2001; Player-Koro, 2018; Selwyn, 2016). 
Forskning som behandlar digital teknologi i utbildningssammanhang visar 
att teknologins roll i utbildning har åtföljts av olika paradigm där inlärn-
ingsteorier, antaganden och föreställningar gällande dess användning kan 
sägas vara tidstypiska uppfattningar (jfr. Cuban, 2013; Koschmann, 1996). 

Samhällets digitalisering med den snabba tekniska utvecklingen har 
även lett till politiskt drivna krav på nya kunskaper och färdigheter som 
krävs för att verka som samhällsmedborgare (Binkley m.fl., 2012; Nieveen 
& Plomp, 2018). Formuleringen av dessa kunskaper och färdigheter har 
bland annat arbetats fram på policynivå inom Europeiska rådet (EU) och 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Digital kompetens listas som en av nyckelkompetenserna för ett livslångt 
lärande i en rad olika internationella policydokument (se t.ex. Europeiska 
rådet, 2018; OECD, 2018) och likställs med kompetensen att kunna läsa 
och räkna. Som en konsekvens av dessa skrivningar i internationella poli-
cydokument pågår en internationalisering av nationella utbildningspoli-
cys (Huang & Kan, 2020), där villkor och krav som fokuserar på digital 
teknologi och elevers utveckling av digital kompetens skrivs in i allt fler 
nationella läroplaner (Hsu m.fl., 2018; Scherer m.fl., 2019; Sepúlveda, 
2020) så också i Sverige. 

I dag fokuserar således användningen av digital teknologi inte bara på 
att utveckla undervisning och stödja lärande utan också på att utveckla de 
förmågor och färdigheter som anses utgöra relevant kunskap i ett digital-
iserat samhälle där digital kompetens är nyckelkompetens i både dagens 
och framtidens utbildning (se, Europeiska rådet, 2018; OECD, 2018; 
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Sepúlveda, 2020). Många länder runt om i världen har sett implementer-
ing av digital teknologi som en viktig framtidsfaktor, vilket återspeglas i 
deras utbildningsreformer (Wu m.fl., 2007). Det är nu vanligt att man 
på nationell nivå har en policy eller ett program för att introducera digital 
teknologi för barn och unga (Sepúlveda, 2020). 

Den globala COVID-19 pandemin gjorde det tydligt att tillgången 
till internet var av fundamental betydelse för att skapa grundläggande 
förutsättningar för lärande (Sepúlveda, 2020). Förenta nationernas (FN) 
Agenda 2030 fastställer den viktiga samhällsfunktion som internet utgör, 
och behovet av att stärka nationella infrastrukturer så att alla - särskilt barn 
och ungdomar - ska få tillgång till internet och de digitala färdigheter som 
behövs i det digitala samhället (Bergström & Åberg Aas, 2021). 

I Sverige antog den svenska regeringen hösten 2017, en nationell digi-
taliseringsstrategi för skolväsendet (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2019). Strategin som sträcker sig fram till år 2022, syftar till att alla i 
skolans värld, både elever lärare, ska utveckla digital kompetens som är 
relevant och adekvat samt att skolorna ska säkerställa likvärdig tillgång till 
och användning av digitala verktyg i skolan. Adekvat och relevant kom-
petens innebär bland att barn och unga, elever, ska utveckla en förståelse 
för hur samhällets digitalisering påverkar både samhället och individen. I 
samband med utformningen av den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet fick Skolverket i uppdrag att föreslå förändringar i styrdo-
kumenten gällande digital kompetens. Den 1 juli 2018 trädde förändrin-
garna i kraft i styrdokumenten för grundskola och gymnasium (se Läro-
plan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, reviderad 2019).  

De nya skrivelserna i både grundskolans och gymnasieskolans läro-
planer innebär att skolans undervisning ska bidra till att alla barn och 
elever utvecklar en adekvat digital kompetens genom att: a) förstå digi-
taliserings påverkan på samhället, b) använda och förstå digitala verktyg 
och medier, c) ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, d) lösa 
problem och omsätta idéer i handling med stöd av digitala verktyg och 
medier (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, reviderad 2019).  
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2.4 MOBILTELEFONFÖRBUD
På samma sätt som när ny teknologi introducerats i samhället tidigare har 
mobiltelefonens intåg i skolan (Lindgren, 2020) kantats av en polariser-
ing mellan de som är positivt inställda och de som är negativt inställda till 
elevers användning av teknologin. Uppfattningar om att digital teknologi 
generellt inverkar, främst negativt, på barn och ungdomars utveckling och 
hälsa är vanliga (Ellis, 2020). Idag gäller detta särskilt de potentiella risk-
erna som rör barns och ungdomars användning av mobiltelefoner. Debat-
ten är inte ny i sig, vare sig när det gäller introduktionen av ny teknologi 
i samhället (jfr. boktryckarkonsten, telegrafen eller televisionen, Standage, 
1999) eller i skolan (jfr. miniräknaren, Tallvid, 2015). Förutom polari-
seringen mellan potentiella fördelar och nackdelar med digital teknologi 
i skolsammanhang, har också ett antal normrelaterade frågor kring (o)
nyttan med mobiltelefoner i skolan ofta kommit att stå i fokus (se Ott, 
2014). Dessa frågor återspeglar vanliga uppfattningar från allmänheten 
och beslutsfattare där ett förbud av mobiltelefoner ofta setts som lösningen 
på skolans problem med minskad studiero och fallande elevresultat (Ott, 
2014, 2017).

Debatten kring mobiltelefonens vara eller icke vara i skolans kontext 
drivs inte bara i Sverige. Den dominerande globala trenden idag handlar 
oftast om att begränsa och förbjuda elevers användning av mobiler i klass-
rummet (se t.ex. Haddon, 2018; Selwyn & Aagaard, 2021; Wiederhold, 
2019). Som nämndes i introduktionskapitlet gäller från den 1 augusti 
2022 nya bestämmelser avseende elevernas användning av sina privata 
mobiltelefoner i klassrummet, både i grundskolan och gymnasieskolan. 
Redan innan dessa bestämmelser infördes var den rådande normen på 
skolor runt om i Sverige att förbjuda användningen av mobiltelefoner i 
klassrummet. Skolverkets (2022) rapport visar att drygt åtta av tio grund-
skolor samt hälften av gymnasieskolorna hade ett mobiltelefonförbud på 
plats redan vid införandet av de nya bestämmelserna. Skollagens formuler-
ing av mobilpolicyn skrivs fram på följande sätt: 

Vid undervisning får endast sådan användning av mobiltelefoner och 
annan elektronisk kommunikationsutrustning förekomma som 1. 
sker enligt lärarens instruktioner i syfte att främja elevernas utveckling 
och lärande, eller 2. utgör extra anpassningar eller särskilt stöd enligt 3 
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Sepúlveda, 2020). Många länder runt om i världen har sett implementer-
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kap. Om det finns särskilda skäl får dock rektorn eller en lärare tillåta 
en enskild elev att använda en mobiltelefon eller annan elektronisk 
kommunikationsutrustning även i andra fall än som avses i första 
stycket. (SFS 2022:940, 5 kap. 4a §)

Snarare än att föreskriva ett generellt förbud mot mobiltelefoner i skolan, 
kan de nya bestämmelserna läsas som att enskilda skolor, och dess enskilda 
lärare, fortsatt har mandat att självständigt sätta både mer lokala generella 
mobiltelefonpolicys och individuella beslut gällande om mobiltelefon-
erna ska eller inte ska användas under lektionstid. Den nya bestämmelsen 
ger också lärare och rektorer ökad befogenhet att förebygga störningar i 
undervisningen genom rätten att beslagta elevernas mobiltelefoner (SFS 
2022:940, 5 kap. 4b §). Likaså får rektorerna på grundskolan ökad befo-
genhet att: 

…besluta att mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikation-
sutrustning ska samlas in vid varje skoldags början. I sådana fall ska 
föremålet återlämnas senast vid varje skoldags slut. Rektorns beslut 
får avse högst ett år i taget. Rektorn eller en lärare får göra undan-
tag från ett beslut som avses i första stycket för sådan användning 
av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning 
som avses i 4 a §, eller för en enskild elev om det finns särskilda skäl. 
(SFS 2010:800, 5 kap. 4d §).

Utöver detta ska varje skolenhet även ha skriftlig dokumentation gällande 
rutinerna kring omhändertagandet av elevers mobiltelefoner. Rektor fattar 
beslut om dessa lokala rutiner (SFS 2022:940, 5 kap. 4e §). Även om allt 
fler skolor redan innan Skolverkets bestämmelser rörande ett nationellt 
mobiltelefonförbud implementerats lutade åt att förbjuda mobiler i skolan 
så kvarstår frågan huruvida ett nationellt mobiltelefonförbud förändrar 
elevernas användning av mobiltelefoner i praktiken (jfr. Gao m.fl., 2014; 
Gao m.fl., 2017). 
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KAPITEL 3

MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET – 
EN FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 INLEDNING
Den tekniska utvecklingen mot alltmer mobil teknologi har inneburit ett 
ökat intresse för att studera dess möjligheter för individers lärande i både 
informella sammanhang så väl som inom formella utbildningssystem.
Som en konsekvens har mobilt lärande (eng. mobile learning, m-learning) 
vuxit fram som ett forskningsfält. Samhällets digitalisering leder till nya 
förutsättningar, möjligheter, utmaningar och dilemman vilket för med sig 
konsekvenser för undervisning och lärande: 

With increased popular access to information and knowledge any-
where, anytime, the role of education, perhaps especially formal edu-
cation, is challenged and the relationships between education, society, 
and technology are now more dynamic than ever. (Traxler, 2009, s. 
10)
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I denna framställning av tidigare forskningsstudier och litteratur förstås 
mobilt lärande som ett centralt fält vad gäller frågan om mobiltelefoner 
i skolan. Särskilt som fältet rymmer forskning där studier om mobil 
teknologi och lärande står i fokus och där mobiltelefonen kan vara ett 
verktyg för mobilt lärande, både innanför skolans ramar såväl som utanför. 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning om mobiltelefoner i utbild-
ningssammanhang som relaterar till användningen av högstadie- och gym-
nasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och mobiltelefonförbud 
i klassrummet. Kapitlet inleder med en metodikdiskussion gällande for-
skningsöversikten och dess fokus och begränsningar. Därefter följer en 
presentation av forskningsfältet mobilt lärande följt av en redogörelse av 
forskningsstudier som lyfter olika perspektiv av elevers användning av 
mobiltelefoner i klassrummet. 

3.1.1 METODIK

Arbetet med att kartlägga tidigare forskningsstudier som är av relevans 
för avhandlingen har varit en process som följt hela avhandlingsarbetet. I 
början av avhandlingsarbetet riktades uppmärksamhet mot den forskning 
som relaterade till varje enskild studie. I samband med skrivandet utav 
denna kappa har en mer extensiv litteratursökning genomförts. Sökningar 
har gjorts i databaser relevanta för avhandlingens ämne. Några av dessa är 
web of Science, LIBRIS, ERIC, Educational Research Complete, Lern-
techLib och Scopus. Likaså har litteratursökningar gjorts genom Google 
Scholar och granskningar av referenslistor. Följande sökord användes: 
smartphone/cellphone/mobile phone/ cellular telephone; High school/
upper secondary school/secondary school/ K-12/school/classroom/class/
lesson; teacher/educator/student/pupil; ban/forbid/prohibit/proscribe/
opinion/view/use/usage/ infrastructure/infrastructure for learning/bound-
ary work/boundary object. 

I de fall systematiska forskningsöversikter funnits tillgängliga har dessa 
översikter använts. Innehållet som presenteras i den här forskningsöver-
sikten är material som speglar både internationell och svensk forskning 
med en betoning på tidsmässigt närliggande studier, samt på studier från 
motsvarande svenska högstadiet och gymnasiet. 
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3.1.2 AVGRÄNSNINGAR

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är fördjupa kunskapen 
om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltele-
foner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klass-
rummet. Som nämnts ovan är forskning inom området mobilt lärande 
av relevans. Litteratursökningen har dock visat att studier inom mobilt 
lärande inte alltid specificerat vilken mobil teknologi som studeras (jfr. 
Crompton m.fl., 2017). Då Chee m.fl. (2017) fastställer i en metaanalys 
av 144 forskningsstudier publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 
2010 och 2015 att mobiltelefonen under denna period har varit den mest 
studerade teknologin refereras ibland studier som inte specifikt studerat 
mobiltelefonen utan där mobilen varit en av flera mobila teknologier. 
Metaanalysen visar också att majoriteten av tidigare studier främst genom-
förts i högre utbildningssammanhang (jfr. Chee m.fl., 2017). Till viss del 
är dessa studier av relevans även om villkoren och förutsättningar att vara 
en elev på grund- och gymnasieskola gentemot att vara student i högre 
utbildning, skiljer sig åt. Därför har ett fokus legat på de studier som är 
genomförda på motsvarande svensk högstadie- och gymnasienivå. Likaså 
har olika länder skilda utbildningssystem och skolkulturer vilket innebär 
att förutsättningarna kan skilja sig från den svenska skolan. Av den anled-
ningen är också studier som genomförts i en skolkontext lik den svenska, 
så som de nordiska länderna av särskild vikt. 

3.2 MOBILT LÄRANDE 
Studier inom mobilt lärande undersöker hur mobil teknologi, exempel-
vis mobiltelefoner, och användningen av den kan möjliggöra och skapa 
förutsättningar för lärande (jfr. Kukulska-Hulme m.fl., 2011; Sharples 
m.fl., 2007). Inte minst asynkront lärande och ofta utanför de tradi-
tionella institutionella ramarna (Sung m.fl., 2016; Wu m.fl., 2012). Inom 
fältet accentueras särskilt mobiliteten där O’Malley m.fl. (2003) lyfter två 
huvudsakliga betydelser av mobilt lärande: 

Any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed, 
predetermined location, or learning that happens when the learner 
takes advantage of learning opportunities offered by mobile technolo-
gies. (s. 6)
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Jämfört med stationär teknologi erbjuder mobil teknologi således andra 
möjligheter för lärande där individen har en större frihet att själv bestämma 
när, var och hur lärandet sker (jfr. Crompton m.fl., 2017; Kukulska-
Hulme, 2018; Mitra & Gupta, 2020; Sharples m.fl., 2007). Lärandet ses 
som knutet till den kontext där lärandet sker. De kontextuella aspekterna 
av lärandet uttrycks av Traxler (2007) som själva kärnan i mobilt lärande: 
”essentially personal, contextual, and situated” (s. 1). Crompton (2013) 
sammanfattar fyra centrala teman som kan sägas vara gemensamma för 
studier inom fältet: teknologin, pedagogiken, social interaktion och kon-
texten. Här urskiljs också två inriktningar inom fältet där det ena har ett 
mer teknologidrivet fokus på mobilitet, och det andra är av mer pedago-
gisk karaktär med fokus på lärande. När det kommer till mobila lärandes-
tudier som fokuserar på mobilt lärande på grund- och gymnasieskolor 
(eng. K12) visar flera forskningsöversikter att majoriteten av de tidigare 
studierna tagit ett elevperspektiv och att syftet varit att undersöka hur 
den mobila teknologin kan möjliggöra lärande (se Crompton m.fl., 2016,  
2017; Wu m.fl., 2012).

 Ett tydligt fokus vid dessa tidigare studier var att undersöka mobi-
litetens påverkan för lärande och nästan samtliga påvisar positiva resultat 
(se Chee m.fl., 2017; Crompton m.fl., 2017; Sung m.fl., 2016). Till exem-
pel visar en litteraturgenomgång som behandlar 63 mobilt lärandestudier 
på grund- och gymnasieskolor publicerade mellan åren 2007 – 2012, 
och som undersöker vilka forskningsfrågor och trender som dessa studier 
fokuserade på, att mobil teknologi kunde stödja/bidra till att förbättra 
undervisning och lärande (Liu m.fl., 2015). I en annan litteraturgenom-
gång av 110 kvantitativt genomförda forskningsstudier, mellan 1993 och 
2013 undersöker Sung m.fl. (2016) olika konsekvenser av att använda 
mobil teknologi för undervisning och lärande. Även Sung m.fl. (2016) 
finner att mobil teknologi kunde bidra till att förstärka lärande, särskilt 
i informella utbildningssammanhang. Framför allt var det teknologins 
funktionalitet och funktioner, så som direkt tillgång till internet och möj-
ligheten att kommunicera för att samarbeta som identifierats som pedago-
giska potentialer i undervisning (Liu m.fl., 2015; Sung m.fl., 2016). I mer 
traditionell undervisning eller formella utbildningssammanhang var inte 
den pedagogiska potentialen lika stor. Däremot uppmärksammade Sung 
m.fl. (2016) att flera studier visar på att mobil teknologi ändå användes 

39

som stöd för skoluppgifter i en formell skolmiljö. En anledning man fann 
var att inlärning med hjälp av mobil teknologi var mer effektiv än att lära 
med stationär dator eller penna och papper. Sung m.fl. finner också att 
mobil teknologi kunde underlätta för innovativa undervisningsmetoder 
vilket i sin tur kunde stödja lärande.

Att tidigare studier främst fokuserat på teknologins handlingsbar-
het, det vill säga vad den möjliggör (och begränsar) (eng. affordance) vid 
användning av mobil teknolog i undervisning har bidragit till att de allra 
flesta mobila lärandestudier uppvisat positiva resultat av användningen av 
mobil teknologi för lärande. En annan anledning kan vara att studierna 
inte undersökt den faktiska användningen. I en kritisk granskning av lit-
teratur relaterad till forskningsfältet mobilt lärande argumenterar Pedro 
m.fl. (2018)  att studier inom mobilt lärande behöver ställa fler kritiska 
frågor och undersöka eventuella utmaningar. Pedro m.fl. lyfte särskilt vik-
ten av att undersöka eventuella negativa konsekvenser av användningen 
av teknologin i klassrummet eftersom det finns studier som pekar på att 
den mobila teknologins möjligheter i sig inte är tillräckliga för att skapa 
förutsättningar för lärande. I stället behöver man skapa förutsättningar 
för lärande med mobil teknologi i en utarbetad undervisningsdesign, 
som instruerar användningen av mobil teknologi i undervisning (se Fu & 
Hwang, 2018; Sung m.fl., 2016). Sung m.fl. (2016) betonar att forskare 
behöver undersöka hur mobil teknologi kan integreras i lärares undervisn-
ing så att teknologins potential på bästa möjliga sätt kan stödja lärande. 
På så vis kan också de pedagogiska utmaningar som följer med använd-
ningen av teknologin, så som digitala distraktioner och användning för 
icke-undervisningsrelaterade syften, (även benämnts som off-task use i lit-
teraturen) eventuellt uppmärksammas och förhindras. 

Mobilt lärande som forskningsfält och studieobjekt har således präglats 
av ett teknologioptimistiskt synsätt, där agendan gällande tillämpningen 
av mobil teknologi i undervisning och för lärande utgått från en normativ 
ståndpunkt: att mobil teknologi är användbar. Att använda mobiltelefoner 
i utbildningssammanhang har utifrån denna ståndpunkt inte bara befun-
nits möjliggöra en mer anpassad och flexibel inlärningsprocess för elever 
att lära både i och utanför klassrummet, utan också ett mer individcen-
trerat lärande (jfr. Crompton, 2017; Kukulska-Hulme, 2018; Mitra & 
Gupta, 2020). Precis som Kontio och Asplund (2019) och Olin-Scheller 
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m.fl. (2021) gör i sina studier, behöver fokus riktas mot elevers och lärares 
faktiska användning av mobiltelefonen i klassrummet och under lektion-
stid. Likaså finns ett behov av att kombinera och komplettera elevperspek-
tivet med lärares synpunkter (jfr. Pedro m.fl., 2018).

3.3 MOBILTELEFONEN SOM ETT VERKTYG I 
UNDERVISNING OCH FÖR LÄRANDE

3.3.1 ELEVERS OCH LÄRARES UPPFATTNINGAR 

I ett flertal studier (se t.ex. Nikolopoulou, 2018; O’Bannon m.fl., 2017) 
som undersöker elevers och lärares uppfattningar om användningen av 
mobiltelefonen i undervisning och för lärande framkommer det att ett 
antal av mobilens funktioner och mobilens funktionalitet listats som 
särskilt användbara i undervisning och för lärande. I en enkätstudie av 
Nikolopoulou (2018) undersöks om elever ansåg att mobil teknologi 
kunde stödja undervisning och lärande. Totalt 503 elever mellan 12–18 
år från två statliga skolor i Grekland deltog. Resultatet visar att över 80 
% av eleverna uppav att mobilt lärande bidrog till deras lärande. Studien 
påvisar en positiv korrelation mellan acceptansnivå, ålder och användn-
ingsfrekvensen av teknologi med internetuppkoppling. Ju äldre eleverna 
var desto mer frekvent var användningen och desto mer positiva till mobilt 
lärande. 

Elevers uppfattningar var också i fokus för Thomas och Muñoz (2016) 
studie av användningen av mobiler i klassrummet. Studien undersöker ett 
initiativ med syftet att integrera mobiltelefoner i undervisningen på en 
high-school-skola i nordöstra USA. Ett initiativ som innebar att lärare och 
elever fick lov att använda mobiltelefoner i klassrummet. Beslutet hade 
tagits på huvudmanna-nivå. Totalt 628 elever, med en spridning över 
skolans alla årskurser, 9–12, fyllde i en enkät. Resultatet visar att 100% av 
eleverna ägde en mobiltelefon och att 90,1% av dessa elever hade en smart-
phone. Eleverna var positiva till användningen av mobiler i undervisning 
där mobilens funktioner som tillgång till internet, miniräknare, kalen-
der, klocka men också bild- och ljudfunktioner ansågs vara användbara 
för skolarbete. Dessutom uppfattade eleverna att initiativet att integrera 
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mobiler i undervisning potentiellt kunde minska den digitala klyftan, eft-
ersom alla elever inte längre behövde äga en dator för att få tillgång till 
internet i skolan. Precis som eleverna i Nikolopoulous (2018) och Thomas 
och Muñozs (2016) studier listade lärarna i Thomas m.fl. (2014) studie att 
tillgången till internet var mest användbar i undervisning. 

Studien undersöker om lärare i USA stödde elevers användning av 
mobiler i klassrummet och sammanlagt fyllde 1121 lärare på en mots-
varande svensk grundskole- och gymnasienivå i en liknande enkät. Föru-
tom tillgången till internet listade även miniräknarfunktionen, möjligheten 
att lyssna på podcast, användningen av utbildnings-appar och kalender-
funktionen som användbara i undervisning. Resultat som bekräftas i en 
motsvarande enkätstudie av O’Bannon m.fl. (2015). 

I O’Bannon m.fl. (2015) studie undersöks 255 lärarstudenters upp-
fattningar om att använda mobiltelefoner i klassrummet. Tillgången till 
internet samt användningen av olika utbildningsappar rankades som 
mycket användbara i undervisning. Motsvarande resultat framkommer 
även i en senare studie av O’Bannon m.fl. (2017) där man använde en 
modifierad version av enkäten i Thomas m. fl. (2014) studie. I O’Bannons 
m.fl. studie undersöks också elevernas uppfattningar om användningen av 
mobiler i klassrummet. Totalt deltog 15 lärare och 103 elever i årskurs 5 
och 8, alla från samma privata skola i Mumbai, Indien. Resultatet visar att 
både lärarna och eleverna listade mobiltelefonfunktioner som tillgången 
till internet och (digitala) läromedel (eg. läsa text och se på film), kalender 
med klocka, alarm och timer, men även att skicka och ta emot både e-post 
och sms, som användbara i undervisning och för lärande. 

Ytterligare en studie undersöker lärares och elevers syn på implemen-
tering av mobil teknologi i klassrummet i skolor. I Osakwes m.fl. (2017) 
studie deltog både elever och lärare från high school i Namibia. Resulta-
tet visar att både elever och lärare ansåg att tillgången till internet skulle 
kunna bidra till förbättrade skolresultat. Mobiltelefonen sågs också som ett 
potentiellt verktyg för att lösa matematiska problem. 

Det finns också studier som undersöker lärares uppfattningar om 
att använda mobiltelefoner för sitt eget arbete. Till exempel undersöker 
Thomas m.fl. (2013) lärares attityder gällande denna aspekt av att inte-
grera mobiltelefoner i klassrummet. Alla 78 lärare som besvarade enkäten i 
studien arbetade på skolor i USA med mobiltelefonförbud. 70% av lärarna 
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uppgav att de stödde användningen av mobiler i klassrummet. De funk-
tioner lärarna använde sig mest av var bildfunktionen, klocka/timer, text-
meddelanden och epost. Framför allt använde lärarna mobilerna för att 
kommunicera, till exempel med kollegor eller föräldrar, samarbeta med 
kollegor och för att skapa noteringar, så som påminnelser, gällande olika 
saker kopplat till sitt arbete. Mer än hälften av lärarna trodde också att 
elevers användning av mobiler i klassrummet skulle kunna öka elevernas 
engagemang. 

I en svensk skolkontext undersöker Ott (2017) i sin avhandling 
mobiltelefonen som ett möjligt verktyg för lärande. Avhandlingens fyra 
studier behandlade den offentliga debatten gällande mobiltelefoner i skola, 
gymnasielärares tillåtelse av elevers användning av mobiltelefoner samt 
gymnasieelevers uppfattningar om mobilen som ett verktyg i skolan. Totalt 
276 lärare från 4 olika gymnasieskolor besvarade en enkät angående elev-
ernas användning av mobiltelefoner i skolan. Resultatet visar att 72 % av 
lärarna tillät eleverna att använda sina mobiler under lektionstid. Framför 
allt tilläts användningen av mobiler för att få åtkomst till skolans lärplat-
tform, något som även krävde tillgång till internet. Anmärkningsvärt är 
att lärarna till viss del även tillät användning som inte direkt var kopplad 
till skolarbete. För de två studierna med fokus på gymnasieelevers upp-
fattningar samlades data in igenom två olika enkäter. Sammanlagt besva-
rade 234 elever enkäterna och 4 fokusgruppintervjuer med totalt 19 elever 
genomfördes. Resultaten visar att alla elever uppgav att de använde sina 
mobiltelefoner för skolarbete i klassrummet. Framför allt kunde mobilen 
användas för informationssökning, att organisera sina studier och samar-
beta med andra elever via till exempel sociala medier. Mobilen användes 
också som miniräknare och för att ta foto på lärares anteckningar på white 
board-tavlan. Eleverna uttryckte även att de uppfattade att mobilen var 
underutnyttjad i en skolkontext.

3.3.3 DEN FAKTISKA ANVÄNDNINGEN I KLASSRUMMET

Att elever använder sina mobiltelefoner i klassrummet framkommer tydligt 
i observationsstudier av klassrummet (se t.ex. Asplund och Kontio, 2020; 
Olin-Scheller m.fl., 2021). En av dessa studier är Asplund och Kontio 
(2020) som i sin artikel bland annat diskuterar gymnasieelevers användn-
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ing av mobiltelefoner i klassrummet. Det empiriska materialet samlades 
in under ett års tid genom videoinspelningar av ett klassrum där en klass 
i  årskurs 2 på ett bygg och konstruktionsprogram på en svensk gym-
nasieskola observerades. I klassen gick 25 elever, var av 23 var pojkar. Föru-
tom klassrumsinspelningar användes en skärmspeglingsteknologi som gav 
forskarna möjlighet att spela in elevernas mobilskärmar. Det empiriska 
materialet består av totalt 17 timmars videoinspelningar. 

Utifrån sina empiriska fynd argumenterar författarna att lärare behöver 
engagera elever genom att hitta arbetssätt som bidrar till att skolarbetet 
blir mer intressant och relevant. Ett sätt att göra det skulle kunna vara 
att låta eleverna använda sina mobiltelefoner. Författarna byggde delvis 
sin argumentation på resultat som visar att eleverna använde sina mobiler 
som ett sätt att ”fly” undan tråkigt skolarbete. En företeelse som enligt 
forskarna berodde på en diskrepans mellan inramningen av skolarbetet 
och det arbetssätt som eleverna ville utföra sitt skolarbete på. En intressant 
aspekt som lyftes var att elevernas användning av sina privata mobiltele-
foner skedde i smyg, det vill säga utan lärarens vetskap, bakom till exem-
pel böcker och väskor. Ytterligare en aspekt som lyftes var att mobilerna 
användes för olika sociala syften, så som att få kontakt med andra elever 
men också andra byggbranschen och för att hitta information om byg-
gbranschen.

I en annan studie av Kontio och Asplund (2019) finner forskarna 
snarlika resultat. Studie undersöker elevers användning av mobiltelefoner 
på två olika gymnasieprogram, bygg- och konstruktionsprogrammet och 
frisörutbildningen i Sverige. 

Det empiriska materialet bygger på 75 timmars videoinspelningar, 
både klassrumsinspelningar och skärmavspeglingar av elevers mobiltele-
foner. Resultatet visar att mobiltelefonerna användes på en rad olika sätt, 
både individuellt och i grupp. Dessutom finner forskarna att det fanns 
vissa skillnader i hur eleverna använde mobilen mellan de två gymnasie-
programmen. I allmänhet använde eleverna sina mobiler för att stödja och 
komplettera andra lärandeaktiviteter, till exempel för att söka upp informa-
tion eller ta bilder av skolarbetet. Men i gruppsammanhang, när eleverna 
arbetade tillsammans i ett projekt, användes mobilerna enligt forskarna 
sannolikt främst i kommunikations- och koordinationssyfte. Dessutom 
finner forskarna att användningen ofta förkroppsligades, vilket innebar att 
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uppgav att de stödde användningen av mobiler i klassrummet. De funk-
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eleverna använde dem på ett sätt som var fysiskt och socialt interaktivt. En 
av forskarnas slutsatser är att även om elevers mobiltelefoner har blivit allt 
vanligare i utbildning, så används de inte nödvändigtvis på samma sätt i 
alla sammanhang. 

Ytterligare en studie som undersöker elevernas faktiska användning 
av mobiltelefoner i klassrummet är Asplund m.fl. (2018). Studien är en 
videoobservationsstudie, som undersökte gymnasieelevers användning av 
mobiltelefonen utifrån ett literacy-perspektiv. Elever i årskurs 3 (18–19 
år) på ett högskoleförberedande gymnasieprogram, från 3 olika gym-
nasieskolor, följdes med hjälp av tre olika videoteknologier:  a) en vid-
eokamera som följde fokuselevens interaktion i klassrummet med andra 
elever och lärare, b) en videokamera som var riktad mot fokuselevens 
skoldator, c) skärmspeglingsteknologi. Det sammanlagda materialet sam-
manställdes till en video som visar de tre perspektiven samtidigt. Totalt 
består det empiriska materialet av 45 timmars klassrumsinspelningar. 
Resultatet visar att eleverna använde sina mobiltelefoner för att utföra 
sitt skolarbete under pågående lektioner i form av en resurs för omedel-
bar tillgång till information. I stället för att på mer traditionella sätt söka 
information, exempelvis via böcker och bibliotek, använde eleverna sina 
mobiler. Denna informationssökning kunde också involvera klasskamrater 
när informationen som hittats delades vidare. Forskarna belyser att elev-
ernas användning av sina mobiler på så vis bidrog till utökade möjligheter 
att utföra utmanande skoluppgifter, men att elevernas lärande infann sig i 
det forskarna benämnde som ”under the teacher’s radar”. 

Att elevers användning av sina mobiltelefoner möjliggör en ökad delak-
tighet i undervisning i klassrummet, där tillgången till internet öppnar 
för informationssökande, framkommer också i en studie av Juvonen och 
Nilsberth (2021). I sin artikel utforskar Juvonen och Nilsberth elevers 
lär-strategier i digitaliserade klassrum. Resultatet visar att digitala verktyg 
var effektiva för att stödja elevernas engagemang med litterära koncept 
och att eleverna kunde överföra sitt lärande till andra sammanhang. For-
skarna  finner att eleverna är engagerade i en mängd olika aktiviteter med 
teknologin, så som att söka efter och hämta information, diskutera och 
dela med sig av sina idéer, och att skapa och presentera sitt eget skolarbete.
En slutsats är att användningen av digital teknologi kan stödja undervisn-
ing i litterära begrepp i klassrummet eftersom elevers användning av sina 
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mobiltelefoner eller datorer kan hjälpa eleverna att lösa de tilldelade sko-
luppgifterna. 

Tidigare forskning har också studerat hur elevers mobiltelefoner poten-
tiellt skulle kunna transformera undervisning. I Nordbys m.fl. (2017) 
studie fick gymnasieelever från två yrkesförberedande klasser i Norge under 
en lektion i naturvetenskap delta i en utflykt till ett fjärrvärmeverk. Syftet 
var att skapa en autentisk undervisningsmiljö och att försöka göra lektion-
sämnet mer intressant. I ett försök att öka elevers engagemang för teor-
etiska skolämnen, fick eleverna använda sina mobiltelefoner för att skapa 
en digital berättelse om fjärrvärme och bioenergi. Elevernas erfarenheter 
från lektionen samlades in via en enkät (n=23) och genom fyra intervjuer. 
Under studiebesöket bar även 4 elever kameror monterade på huvudet för 
att möjliggöra för forskarna att undersöka och förstå den sociala praktik 
där lärandet sker. Resultatet visar att användningen av mobiltelefonerna i 
undervisningen bidrog till att underlätta för ett autentiskt lärande. Med 
hjälp av sina mobiltelefoner kunde eleverna spela in ljud och ta bilder för 
att skapa den digitala berättelsen. En aspekt som framkommer gällande 
att eleverna använde sina personliga mobiltelefoner var att då eleverna 
redan var väl bekanta med att använda teknologin bidrog detta i sin tur 
till snabbare åtkomst till de funktioner eleverna behövde använda sig av. 
Att eleverna använde funktioner i mobilen som dokumentationsverktyg 
bidrog enligt forskarna också till en arbetsmetod som upplevdes som mer 
personlig och autentisk för eleverna.

Möjligheten att använda mobilen som ett dokumentationsverktyg, 
genom att till exempel ta bilder har också visats sig vara betydelsefullt för 
elever för att både minnas skoluppgifter och för att få med sig information 
mellan platser. Ett sådant exempel är Lindells (2018) licentiatrapport som 
undersöker hur mobiltelefonen kan användas som stöd för skoluppgifter 
samt vilka eventuella problem som då uppstår. I sin studie använde Lin-
dell olika intervjuteknologier (så som fokusgrupp, nominalgruppteknologi 
och Delphi-metoden) för att samla in de 7 elevernas och de två lärarnas 
synpunkter på och erfarenheter av användningen av mobiltelefoner för 
skoluppgifter. Resultatet visar att eleverna med hjälp av mobilens kamer-
afunktion tog bilder på information för att få med sig information mellan 
olika platser. Detta var något som lärarna i studien uttryckte som mer 
tillförlitligt än att skicka med eleverna papperslappar eller anteckningar i 
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en analog kalender. Både lärarna och eleverna ansåg att elevernas användn-
ing av mobiltelefonerna möjliggjorde att arbeta med skoluppgifter utanför 
skolans fysiska gräns. Att ta en bild på ett skolarbete möjliggjorde tillgån-
gen till skolarbetet utanför skolans miljö. Till exempel kunde eleverna ta 
ett foto på ett arbete i slöjden, för att vid ett senare tillfälle kunna min-
nas den specifika skoluppgiften. Eleverna använde sig också av mobilens 
kamera för att spela in film i syfte att själva bedöma hur de utfört vissa 
skoluppgifter, till exempel en dans i skolämnet idrott och hälsa. Mobilens 
ljudfunktion var en annan funktion både eleverna och lärarna uppfat-
tade som stödjande för lärande, då eleverna bland annat kunde lyssna på 
musik, med hörlurar, i syfte att få studiero och bättre koncentrera sig på 
skolarbetet. En annan aspekt av att eleverna använde mobilen som ett 
dokumentationsverktyg i undervisningen var att elevernas dokumentation 
kunde stötta lärarnas arbete vid betygsättning. Lärarna som gav uttryck 
för att det var svårt för dem att vara närvarande överallt, särskilt vid stud-
iebesök, för att överblicka elevernas lärande. De berättade att de kunde 
använda sig av elevernas dokumentation av sina skolarbeten (foton, ljud 
och video) när de skulle betygssätta elevernas arbete. Studien bekräftar det 
tidigare studier redan påvisat, att både eleverna och lärarna ansåg att just 
tillgången till internet, för informationssökning, kunde stödja elevernas 
lärande. Mobilens kalenderfunktion var ytterligare en funktion som elev-
erna beskrev att de både använde men som också hjälpte dem att komma 
ihåg till exempel läxor och prov. 

3.4 LÄRARES INTEGRERING AV ELEVERS 
MOBILTELEFONER I UNDERVISNING 

Lärares personliga uppfattningar och pedagogiska övertygelse har befun-
nits ha ett samband med deras integrering och användning av teknologi 
i undervisning (Fives & Gill, 2015; Fullan, 2001; Tondeur m.fl., 2017). 
Tidigare studier har framför allt identifierat två grupper av faktorer som 
påvisats påverka lärares integrering av teknologi i sin undervisning: yttre, 
first-order faktorer, och inre, second-order faktorer (Ertmer, 1999, 2005). 
De yttre faktorerna är ofta relaterade till kontextuella faktorer så som den 
rådande skolkulturen, tillgången till teknologi, support, tid och utbildn-
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ing (se t.ex. Brown m.fl., 2016; Lucas, 2020). De inre faktorerna är i sin 
tur relaterade till lärares personliga uppfattning om teknologin och deras 
pedagogiska övertygelse gällande undervisningspraktiken (se t.ex. Ertmer 
m.fl., 2015; Kim m.fl., 2013; Scherer m.fl., 2019). I linje med resultaten 
av lärares integrering av teknologi i undervisning har elevers och lärares syn 
på mobiltelefonen funnits vara av väsentlig vikt för hur den sedan används 
i utbildningssammanhang (jfr. Chai m.fl., 2017; Kukulska-Hulme & 
Traxler, 2007). För att lärare ska uppfatta elevernas mobiltelefoner som 
ett användbart verktyg i undervisningen verkar en positiv syn på mobilen 
som teknologi behöva samverka med lärares (positiva) erfarenheter av att 
använda teknologi i undervisning. 

I exempelvis Nikolopoulous (2020) enkätstudie deltog 64 lärare med 
olika ämnesinriktningar på motsvarande högstadie- och gymnasienivå i 
Grekland. Resultatet visar att de lärare som särskilt betonade att använd-
ningen av mobil teknologi kunde främja elevers aktiva deltagande, engage-
mang och motivation också uppgett att de redan använde teknologi i sin 
undervisning. Vissa av lärarna använde mobiltelefoner och surfplattor 
och andra lärare använde bärbara eller stationära datorer i klassrummet. 
Framför allt ansågs den mobila teknologin möjliggöra snabb tillgång till 
information. Trots att lärarna i Thomas m.fl. (2014) studie listade en rad 
mobiltelefonfunktioner som potentiellt användbara i undervisning, var det 
endast 39% av lärarna som stödde användningen av mobiler i klassrum-
met. Detta resultat kan jämföras med O’Bannons m.fl. (2017) studie där 
majoriteten av lärarna, 86%, (och 92% av eleverna) stödde användningen 
av mobiltelefoner i klassrummet. Övriga respondenter i O’Bannons m. fl. 
studie uppgav att de var osäkra. En förklaring till att lärarnas åsikter skiljde 
sig markant åt mellan de två studierna kan vara att skolan i O’Bannons 
m.fl. (2017) studie förespråkade användning av teknologi i undervisning 
och för lärande. I O’Bannons m.fl. studie kan lärarnas tidigare erfarenheter 
av att använda teknologi i undervisning på så vis varit en bidragande faktor 
för deras (för)förståelse för hur mobilerna skulle kunna stödja undervisn-
ing. Resultatet går också i linje med Fu och Hwangs (2018) och Sungs 
m.fl. (2016) slutsatser om att det krävs en medveten undervisningsdesign 
för att skapa förutsättningar för användningen av mobil teknologi i under-
visning och för lärande. I linje med argumentationen ovan har också tidi-
gare studier funnit att lärares bristande kompetens om hur mobiler skulle 
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en analog kalender. Både lärarna och eleverna ansåg att elevernas användn-
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ett foto på ett arbete i slöjden, för att vid ett senare tillfälle kunna min-
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MOBILTELEFONER I UNDERVISNING 
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nits ha ett samband med deras integrering och användning av teknologi 
i undervisning (Fives & Gill, 2015; Fullan, 2001; Tondeur m.fl., 2017). 
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ing (se t.ex. Brown m.fl., 2016; Lucas, 2020). De inre faktorerna är i sin 
tur relaterade till lärares personliga uppfattning om teknologin och deras 
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m.fl., 2015; Kim m.fl., 2013; Scherer m.fl., 2019). I linje med resultaten 
av lärares integrering av teknologi i undervisning har elevers och lärares syn 
på mobiltelefonen funnits vara av väsentlig vikt för hur den sedan används 
i utbildningssammanhang (jfr. Chai m.fl., 2017; Kukulska-Hulme & 
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gare studier funnit att lärares bristande kompetens om hur mobiler skulle 
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kunna användas bidragit till att de valt att inte implementera mobilerna i 
undervisningen (Nikolopoulou, 2020; Oswake m.fl., 2017; Thomas m.fl., 
2014). Lärares bristande kompetens uppgavs också vara en bidragande 
faktor till att lärarna upplevde användningen av mobil teknologi i under-
visning som utmanande (Nikolopoulou, 2020).

En annan aspekt av att användningen av mobiltelefoner i undervisn-
ing kan upplevas utmanande eller hindra lärares implementation av mobil 
teknologi i undervisning, är skolors bristfälliga infrastruktur. I Nikolopou-
lous (2020) studie visar resultatet att lärarna identifierade två yttre faktorer 
(jfr. Brown m.fl., 2016; Ertmer, 2005) som särskilt utmanande. Den första 
faktorn var skolors bristfälliga uppkoppling mot, eller avsaknaden av, 
internet. Den andra faktorn gällde den grekiska lagstiftningen som inne-
bar ett förbud mot användning av mobiltelefoner och surfplattor i skolan.

3.5 UTMANINGAR MED ANVÄNDNINGEN AV 
MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET 

3.5.1 MOBILTELEFONEN SOM EN DISTRAKTION 

Även om mobiltelefonen uppfattats ha pedagogisk potential har också fler-
talet studier påvisat en rad olika utmaningar som följt med dess användn-
ing i klassrummet. I både Thomas och Muñoz (2016) studie och i Camp-
bell (2006) enkätstudie, som undersöker hur 96 studenter och 8 lärare 
uppfattade utmaningar med att använda mobiler i klassrummet, visar 
resultaten att det framför allt var de störningar som uppstod när mobilerna 
ringde eller vid sms, som uppfattades som distraktioner. Risken för olika 
distraktioner var även den främsta anledningen för lärarna i Nikolopou-
lous (2020), Osakwes m.fl. (2017) och Thomas m.fl. (2014) studier att 
inte implementera elevernas mobiltelefoner i undervisningen. 

I Thomas m.fl. (2014) studie uppfattade lärarna mobiltelefonerna mer 
som en distraktion än ett verktyg för lärande, där mobilens funktioner så 
som att skicka och ta emot sms, lyssna på musik och spela spel rankades 
som distraherande. På grund av just olika distraktioner har också lärare utt-
ryckt en oro för att låta elever använda sina mobiler i undervisningen (Lin-
dell, (2018). Framför allt oroade sig lärarna i Lindells (2018) licentiatrap-
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port för att eleverna skulle använda mobilerna för annat än skoluppgifter. 
Något som både lärarna och eleverna i studien berättade att elever gjorde. 
Enligt eleverna kunde spel eller att surfa på nätet för annat än skolarbete 
vara en distraktion och leda till att de inte var lika uppmärksamma under 
den pågående lektionen. Däremot visar Otts (2017) avhandling att det 
lärare ibland upplever som en distraktion, inte nödvändigtvis uppfattas 
som en distraktion av elever. Eleverna i studien menade att ibland rörde sig 
användningen om skoluppgifter. Eleverna i Otts avhandling uppfattade att 
lärarna hade förutfattade meningar om mobilen där lärarna främst uppfat-
tade den som ”en leksak”. Enligt Ott ligger den här typen av olika upp-
fattningar ofta till grund för spänningar och konflikter mellan lärarna och 
eleverna. Resultatet har stöd i de andra studier, som redogjorts för ovan, 
där lärares personliga uppfattningar och pedagogiska övertygelse befun-
nits ha ett samband med deras integrering och användning av teknologi i 
undervisning (jfr. Fives & Gill, 2015; Fullan, 2001; Tondeur m.fl., 2017). 
En av Otts (2017) slutsatser är att de spänningar som uppstod delvis ber-
odde på att elevers mobiltelefoner utmanade skolans monopol på att till-
handahålla teknologi som användes i undervisning och för lärande. 

I en nyligen publicerad artikel undersöks förhållandet mellan idén om 
mobiltelefonen som en distraktion och rektorers, lärares och elevers upp-
fattningar och förhållningsätt (Wikström m.fl., 2022). Wikström m.fl. 
(2022) analyserar i deras studie  kopplingen mellan ett politiskt antagande, 
uppfattningen om mobiltelefonen som en potentiell källa till störningar i 
klassrummet, och den sociala praktiken. Mer specifikt undersöker studien 
hur den antagna (eng. enacted) policyn för mobiltelefoner i klassrummet 
formuleras i den sociala praktik där policyaktörerna, det vill säga rektorer, 
lärare och elever, på två gymnasieskolor i Sverige verkar och handlar. 
Analysen, en Nexus-analys, möjliggjorde för forskarna att undersöka hur 
rektorer, lärare och elever på dessa två gymnasieskolor konstruerade och 
relaterade till idén om mobiltelefonen som en källa till störningar (eng. 
source of disturbance). Det empiriska materialet består av ljudinspelade 
intervjuer med 22 elever, 6 lärare och 5 rektorer. Av dessa 22 elever var 11 
av dem så kallade ”fokuselever” vilket innebar att deras mobiltelefonskär-
mar också inspelades under lektionstid. På så sätt fick forskarna tillgång till 
att observera elevernas användning av sina privata mobiltelefoner under 
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lektionstid. Dessutom består det empiriska materialet av klassrumsvide-
oinspelningar från åtta klasser, totalt 69,3 timmar video. 

Med utgångspunkt i rektorernas, lärarnas och elevernas handlingar, 
åsikter och rapporterade erfarenheter, finner man att normer, förvänt-
ningar, sociala roller och modaliteter påverkar konstruktionen av bilden 
av mobiltelefonen som en potentiell källa till störningar. Resultatet visar 
att även om deltagarnas uppfattningar överensstämde med diskursen att 
mobiltelefonen är en störning, så fanns det en spännvidd mellan att se 
mobiltelefonen som en social och pedagogisk resurs i det digitaliserade 
klassrummet till att se mobilen som något som hör hemma utanför klass-
rummet. När det kom till frågan om störningar var det framför allt den 
sociala och disciplinära ordningen i klassrummet och den potentiella 
påverkan på studieprestationer eller resultat som bekymrade deltagarna. 
Det faktum att det inte heller fanns en tydlig policy på skolorna, vad gällde 
användningen av mobiler, ledde till en rad olika tolkningar och förhåll-
ningsätt. Även när mobiltelefonen var tillåten i klassrummet var dess 
användning reglerad. 

Majoriteten av lärarna rapporterade att de förbjöd elevernas mobiltele-
foner i sina klassrum, trots att lärarna ofta tillät eleverna att använda sina 
privata mobiltelefoner för pedagogiska syften. Till exempel fick eleverna  
leta upp information eller ta bilder av anteckningar med hjälp av sina 
mobiler. Detta var regler som elever i allmänhet följde, även om det fram-
kom att eleverna regelbundet använde sina mobiler för icke-undervisning-
srelaterade syften i klassrummet. Forskarna menar att denna avvikelse från 
lärarnas regel kan bero på lärarens bristande upprätthållande av mobiltele-
fonförbudet, eller att elever helt enkelt vägrade att följa det. 

Precis som i de tidigare presenterade studierna i denna litteraturgenom-
gång, pekar resultatet på att mobiltelefoner kan vara ett användbart verk-
tyg i skolan genom att mobiltelefonen erbjuder elever ett sätt att få till-
gång till information och kommunicera med sina kamrater. Men resultatet 
pekar också på att det finns vissa utmaningar förknippade med att använda 
mobiler i klassrummet, så som risken för distraktioner och störningar. 
Wikström m.fl. (2022) argumenterar att en mobiltelefonpolicy behöver 
vara tydlig gällande användningen av mobiltelefoner för att säkerställa att 
policyn upprätthålls på ett konsekvent och effektivt sätt. Vidare argumen-
terar Wikström m.fl. för vissa potentiella implikationer. För det första kan 
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formella riktlinjer som förbjuder eller som kraftigt begränsar elevernas 
mobiltelefonanvändning i klassrummet vara onödiga och kontraproduk-
tiva. För det andra menar författarna att den individuella läraren borde i 
stället för att inta en paternalistisk eller disciplinär hållning, kunna föra 
en konstruktiv dialog med sina elever baserat på ömsesidig respekt (s.12). 
Dessutom poängterar författarna att tidigare forskning inte fokuserat till-
räckligt på sociala och normativa aspekt av elevernas användning av sina 
mobiltelefoner i klassrummet.

3.5.2 ICKE-UNDERVISNINGSRELATERAD ANVÄNDNING 

Distraktioner i form av icke undervisningsrelaterad användning har i tidi-
gare studier uppmärksammats som off-task use (se t.ex. Tindell & Boh-
lander, 2012; Wood m.fl., 2018). Ibland har också denna användning 
benämnts som digital distraktion (se t.ex. Flanigan & Babchuk, 2022; 
McCoy, 2016) eller cyber-slacking (se t.ex. Gerow m.fl., 2010; Taneja 
m.fl., 2015). Också när elever använder sina mobiler för skolarbete finns 
det en tendens att använda dem för annat. Bland annat uppgav lärarna i 
Lindells (2018) licentiatrapport att om en elev använde sin mobiltelefon 
för skoluppgifter och samtidigt fick ett privat meddelande så medförde 
detta ofta att den eleven blev distraherad från skoluppgiften. Nordby m.fl. 
(2017) presenterar liknande resultat där eleverna i studien ibland gled in på 
sidospår, det vill säga användning för icke-undervisningsrelaterade syften, 
när mobilerna användes för skoluppgifter. Liknande aspekter lyfts av Kay 
m.fl. (2017) som undersöker förekomsten av distraktioner vid användnin-
gen av elevernas privata digitala teknologi i klassrum med ett BYOD-pro-
gram.181 elever (13–18 år) från 3 skolor med BYOD-program i Kanada, 
motsvarande högstadiet och gymnasiet i det svenska skolsystemet, besva-
rade en enkät. Resultatet visar att de allra flesta eleverna (8 av 10) uppgav 
att de regelbundet använde sina mobiler för skolarbete. Dessutom uppgav 
2/3 av eleverna att de använde mobilen för icke-undervisningsrelaterade 
syften, så som att surfa på nätet eller mejla. Däremot uppgav eleverna att 
deras primära fokus för användningen av mobiler var för skolarbetet. 

I kontrast till Kays m.fl. (2017) resultat står de studier som under-
söker elevers faktiska användning i klassrummet genom videoinspelningar 
av både klassrummet och elevernas aktiviteter på sina skärmar. Ett sådant 
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exempel är Olin-Schellers m.fl. (2021) studie av gymnasieelevers använd-
ning av mobiltelefoner i klassrummet. Studiens empiriska material består 
av totalt 70 timmars videoinspelningar från lektioner på 2 gymnasieskolor 
i Sverige. De deltagande eleverna gick i årskurs 2 och 3 (18–19 år gamla) 
där ett särskilt fokus riktades mot 25 fokuselever. Vad som bör tilläggas 
är att användningen av mobiltelefonerna i klassrummet i studien inte var 
förbjuden. Inte heller använde sig lärarna aktivt av elevernas mobiltele-
foner i sin undervisning. Med hjälp av en skärmavspeglingsmetod fångade 
forskarna att eleverna främst använde sina mobiler för icke-undervisning-
srelaterade syften, så som Snapchat och sociala medier, även om eleverna i 
viss utsträckning använde sina mobiler för pedagogiska syften. 

3.5.3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING 

Att elever deltar i sociala sammanhang online, parallellt med pågående lek-
tion har påvisats i en rad studier (se Olin-Scheller m.fl., 2021; Sahlström 
m.fl., 2019). Ett fenomen som i forskning lyfts som en konsekvens av att 
elevers mobiltelefoner möjliggör att gränsen mellan skola och fritid suddas 
ut, där elevers gränsöverskridande aktiviteter också visat sig påverka klass-
rumspraktiken (se Dinsmore, 2019; Olin-Scheller m.fl., 2021; Sahlström 
m.fl., 2019). 

I en studie av lärares och elevers förhandlingar om användningen av 
mobiltelefoner i klassrummet, visar exempelvis Dinsmore (2019) att lärare 
upplever elevers mobiltelefonanvändning för icke-undervisningsrelaterade 
syften som utmanade och där lärare delvis känner hur deras kontroll över 
klassrumssituationen hotas. Totalt deltog 37 elever och 19 lärare, alla från 
samma skola. Skolan, en high school-skola i USA, hade sedan två år till-
baka initierat en 1:1-policy där alla elever blir tilldelade en bärbar dator i 
början av varje läsår. Parallellt med införandet av 1:1 hade även en BYOD-
policy antagits på distriktsnivå, vilken innebar att de elever som ville fick 
lov att ta med sina mobiltelefoner till klassrummet och använda dem i 
stället för eller tillsammans med de av skolan tilldelade datorerna. Hur 
dessa 1:1- och BYOD-policys skulle implementeras i klassrummet fick 
varje enskild lärare själv bestämma. Elevernas användning av sina privata 
mobiler för icke-undervisningsrelaterade syften innebar att bevarandet av 
skolstrukturen (eng. academic space) både försvårades och försvagades 
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enligt lärarna. Studien undersöker även hur lärare och elever hanterade 
(olika strategier) och använde mobiltelefonen i klassrummet. 

Att mobiltelefonen möjliggör gränsöverskridande aktiviteter visar även 
Sahlström m.fl. (2019). Studien undersöker hur gymnasieelevers användn-
ing av mobiltelefoner påverkade elevers och lärares interaktion under kat-
ederundervisning i helklass. Studien följde sju elever (mellan 16–17 år) i 
Finland och 8 elever (mellan 16-19 år) i Sverige mellan 2015 – 2016. Det 
insamlade empiriska materialet består av videoinspelningar från klassrum-
sundervisning i både Finland och Sverige: 113 timmars klassrumsunder-
visning i Finland, från 15 olika ämnen och med 16 olika lärare. 45 timmar 
klassrumsundervisning i Sverige, från 10 olika ämnen och med 6 olika 
lärare. Resultatet visar att när elever verkar i flera olika kontexter samtidigt, 
i form av interaktion utanför klassrummets fysiska väggar, förändrades 
elevernas deltagande i katederundervisningen. Forskarna kunde urskilja en 
viss fördröjning från elevens sida vid den turtagande interaktionen mellan 
elev och lärare samt vid elevers handuppräckning för att be om ordet. 

För den undervisande läraren innebär elevernas användning av mobil-
erna på så sätt en ökad konkurrens om elevernas uppmärksamhet. Däre-
mot och till skillnad från Dinsmore (2019) finner forskarna att elevers 
användning av mobiltelefonen i klassrummet inte skapade några större 
ordningsproblem. En förklaring som presenteras av forskarna är att elev-
erna inte förväntas vara särskilt aktiva vid den typen av undervisning. En av 
Sahlströms m.fl. slutsatser är att elevernas användning av mobiltelefonen 
under katederundervisning leder till en minskad möjlighet för lärare att 
överblicka vad eleverna engagerar sig med under undervisningen eftersom 
elevernas aktivitet med mobilen inte är synlig för läraren. Liknande slut-
satser dras också i Asplunds m.fl. (2018) studie där elevernas användning 
av sina mobiler i klassrummet fick konsekvenser för lärares möjlighet att 
stödja elevernas lärande. Framför allt då eleverna kan söka information via 
sina mobiler utan lärarens vetskap. Asplund m.fl finner att användning till 
viss del verkar utmana lärarens roll i klassrummet i och med att lärare får 
svårare att överblicka vad eleven engagerade sig i. Att elevernas informa-
tionsinhämtning via mobilen försvårade lärarens möjlighet att överblicka 
elevernas lärande har delvis uppfattats som problematiskt i andra studier. 
Ett exempel är Lindells (2018) licentiatrapport där lärarna uppfattade 
elevernas informationssökning via mobilen som en utmaning då informa-
tionen på internet inte nödvändigtvis var korrekt.
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3.5.4 TILLGÅNGEN TILL INTERNET OCH BILDFUNKTIONER 

Mobiltelefonanvändningen för icke-undervisningsrelaterade syften 
och olika former av distraktioner verkar främst hänga samman med att 
mobiltelefonen möjliggör tillgång till internet. I de tidigare presenterade 
studierna har både elever och lärare uttryckt att tillgången till internet 
utmanar under lektionstid (se Thomas & Muñoz, 2016; Thomas m.fl., 
2014). Särskilt har tillgången till internet betonats som problematisk då 
användningen av mobiler kan leda till fusk, tillgång till olämplig informa-
tion eller nätmobbning och sexting (O’ Bannon m.fl., 2015; Thomas & 
Muñoz, 2016; Thomas m.fl., 2014; Thomas m.fl., 2013). 

När det kommer till fusk med hjälp av mobiltelefonen visar Tin-
dells och Bohlanders (2012) enkätstudie, att 3 % av de 269 deltagande 
högskolestudenterna medger att de använt textmeddelande för att fuska 
under prov. Antingen igenom att skicka provfrågor till andra eller för att 
ta emot information under ett prov. Syftet med studien var att undersöka 
mobiltelefonanvändning med fokus på textmeddelanden i klassrummet 
på ett universitet i Pennsylvania. Författarna lyfter det faktum att deras 
resultat skiljer sig något från resultatet av en större studie, Common sense 
Media, där 35 % av studenterna meddelat att de använt mobilen för att 
fuska varav 25% använde sig av textmeddelande. 

Att användningen av mobiltelefonen skulle kunna leda till fusk har 
visat sig inte bara hänga ihop med tillgången till internet. Mobiltelefon-
ens bildfunktioner har också väckt elevers oro för ökade risker för fusk 
(Thomas & Muñoz, 2016). Fusk skulle till exempel kunna ske genom 
att ta en bild på ett prov och sedan dela bilden med andra elever som 
ännu inte gjort provet. Eleverna i studien menade att elever som på så sätt 
fuskade, skulle kunna få ett högre resultat vilket uttrycktes som orättvist. 
Frågan är dock om denna typ av fusk är ett reellt problem identifierat av 
eleverna. Till skillnad från Thomas och Muñoz (2016) studie finner Ott 
(2017) att det inte finns någon större oro för fusk bland eleverna. Däre-
mot nämndes fusk som ett eventuellt hinder för att använda mobilerna i 
undervisning i en av avhandlingens elevstudier (se Ott m.fl., 2014). I Ott 
m.fl. (2018) nämnde eleverna inte alls någon oro för fusk. Ett resultat som 
möjligen hänger samman med forskningsdesignen av de tidigare studi-
erna, vilket Ott (2017) diskuterar. Studier såsom till exempel Thomas & 
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Muñoz, (2016) och Ott m.fl. (2014) är utformade som enkätstudier, där 
fusk listats som ett möjligt hinder av forskarna på förhand (Ott, 2017). 

Mobiltelefonens bildfunktion har även funnits vara problematisk i 
skolsammanhang av andra orsaker. Både lärare och elever har uttryckt sin 
oro över att mobiltelefonen i undervisning kan leda till otillåten fotografer-
ing av andra elever (Lindell, 2018). Denna integritetsproblematik var en 
av anledningarna till att lärarna i Lindells (2018) licentiatrapport önskade 
reglera elevernas användning av sina privata mobiltelefoner. 

I en studie av Valasmo m.fl. (2022) lyfts just problematiken med 
mobiltelefonens bildfunktioner. Studien undersöker hur elevers mobiltele-
foner och deras användning av Snapchat integreras med katederundervis-
ning i klassrummet. Genom att applicera en sociomateriell analysmod-
ell, aktörnätverksteorin (eng. actor network theory) diskuterar forskarna 
kopplingen mellan elevernas mobiltelefoner, användningen av Snapchat, 
elevernas skolbänkar och katederundervisningen. Det empiriska materia-
let består av 113 timmar videomaterial, både klassrumsinspelningar och 
skärmavspeglingar från sju 15- till 17-åriga fokuselevers mobiltelefoner. 
Videoinspelningarna ägde rum 2015–2016 på två gymnasieskolor i Fin-
land. 

Analysen visar att samtidigt som Snapchat kunde vara en distraktion, 
då eleverna delade foton och videor som inte var lämpliga i klassrum-
met, kunde mobilen också bidra till att skapa en mer social och inter-
aktiv lärmiljö. Analysen visar vidare att eleverna också använde Snapchat 
för pedagogiska syften, till exempel för att dela bilder och videor av sitt 
skolarbet till klasskamrater. Valasmo m.fl. finner också att användningen 
av Snapchat bidrog till att skapa en känsla av gemenskap i klassrummet, 
där elever delade bilder och videor på sig själva med klasskamrater. Vad 
som tydligt framkommer är att eleverna inkorporerar Snapchat i sin klass-
rumspraktik genom att elevernas användning formas i samspel mellan den 
pågående undervisningen, klassrummets materialitet, elevernas arbete och 
flexibiliteten hos både mobiltelefonen och Snapchat-applikationen. Val-
asmo m.fl. argumenterar att Snapchat på så vis blir en del av av klass-
rummets ekologi. En term som forskarna använder för att hänvisa till det 
komplexa systemet av relationer mellan människor och deras miljö. 
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3.5.5 I UNDERVISNINGENS MELLANRUM 

 Som presenterat ovan, visar tidigare studier att elevernas användning av 
mobiltelefoner i klassrummet medför en rad olika utmaningar, distrak-
tioner och användning för icke-undervisningsrelaterade syften. Däremot 
finns det också studier som visar på kontrasterande perspektiv där elevers  
mobiltelefonanvändning för icke-undervisningsrelaterade syften i klass-
rummet inte alltid behöver uppfattas som problematisk (se Asplund m.fl., 
2018; Olin-Scheller m.fl. 2021). I en studie av högstadieelevers mobiltele-
fonanvändning i klassrummet finner Olin-Scheller och Tanner (2015) 
att även om elevernas mobiltelefoner ständigt tycktes vara närvarande 
var inte användningen något större ordningsproblem. Inte heller verkade 
användningen störa den pågående undervisningen nämnvärt. I stället 
tycks eleverna anpassa sin användning efter den pågående undervisningen 
och deras arbete med skoluppgifter. Deras analys av det empiriska mate-
rialet, bestående av videoinspelningar från klassrummet under lektionstid, 
visar att användningen av mobilerna främst sker i något som forskarna 
benämnde undervisningens mellanrum. 

Olin-Scheller (2019) beskriver undervisningens mellanrum som ”en 
fas under en lektion där intensiteten går ner och där många elever ori-
enterar sig mot andra aktiviteter än lektionsinnehållet” (s.138). Enligt 
Olin-Scheller kan ett mellanrum vara allt från någon sekund till en längre 
period av en lektion. I Olin-Schellers och Tanners (2015) studie var dessa 
tillfällen när eleverna antingen inväntade lektionsstart, läraren eller vid 
avklarade arbetsuppgifter. Liknande resultat är också framträdande i Olin-
Schellers m.fl. (2021) studie. Även här verkar användningen av mobiler 
främst ske i undervisningens mellanrum. Till exempel när eleverna väntade 
på ytterligare instruktioner, hjälp eller respons, i skiftet mellan uppgifter, 
när uppgiften/aktiviteten inte verkade kräva elevens fulla uppmärksamhet 
eller när eleven tog en egeninitierad paus. Då eleverna främst använde 
mobilerna för icke-undervisningsrelaterade syften form av sociala medier 
i detta undervisningens mellanrum, valde forskarna att benämnde denna 
mellanrumsanvändning som en social exkursion. Denna sociala exkursion 
var dock integrerad i den rådande sociala ordningen i klassrummet. 

Olin-Scheller (2019) uppmärksammar två omständigheter till att 
undervisningens mellanrum kan uppstå. Den ena omständigheten är att 
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ett undervisningsmoment har en svag inramning och den andra är att 
klassrummet är uppkopplat, dvs eleverna har tillgång till internet. Som ett 
exempel beskriver Olin-Scheller hur ett undervisningsmoment i skoläm-
net svenska, som innebar tyst läsning för eleverna, tillsammans med klass-
rummets uppkoppling via både elevernas mobiler och skolans datorer, 
möjliggjorde att eleverna engagerade sig i en lång rad av aktiviteter som 
inte var relaterade till det pågående skolarbetet. Dessa aktiviteter kunde 
dessutom ske utan att de störde den pågående lektionen, då aktiviteterna 
till stor del skedde i smyg. Olin-Schellers slutsats är att utmaningen i klass-
rummet inte handlar om vilken teknologi som används utan om tillgången 
till internet i klassrummet. 

Att lärare inte alltid är medvetna om elevernas mobiltelefonanvändn-
ing under lektionstid vittnar också studenterna i Tindell och Bohlanders 
(2012) studie om. Resultatet visar att majoriteten av högskolestudenterna 
inte trodde att lärarna var medvetna om i vilken utsträckning mobiltele-
fonerna användes för att till exempel skicka textmeddelanden eller för 
sociala medier i klassrummet. 

3.6 POLICYS OCH REGLER FÖR ANVÄNDNING AV 
MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET

3.6.1 ETT BEHOV AV REGLERING 

För att bemöta de olika utmaningar som följer med elevers användning 
av mobiltelefoner i klassrummet har tidigare studier argumenterat för att 
lärare bör utveckla och implementera effektiva mobiltelefonpolicys med 
syfte att begränsa den användning som uppfattas som problematisk (se 
t.ex. Chen & Yan, 2016; Gao m.fl., 2014; Santos m.fl., 2018; Tindell 
& Bohlander, 2012). Exempelvis argumenterar Tindell och Bohlander 
(2012) att ett mobiltelefonförbud bör artikuleras i kursplanen. För de 
lärare som inte vill implementera ett strikt mobiltelefonförbud, med 
anledning av mobilens pedagogiska potential rekommenderar forskarna 
i stället att lärare kommunicerar till eleverna vilka förhållningsregler som 
gäller för mobiltelefonanvändningen i klassrummet, såsom att stänga av 
ringsignalen och lägga undan sina privata mobiler. 
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I en studie av hur lärare, föräldrar och elever (n=1226) i Kina uppfat-
tar skolors mobiltelefonpolicys visar Gao m.fl. (2017) att även om elever, 
lärare och föräldrar varken är överens om, varför, eller ens om mobiler 
ska förbjudas, så har de snarlika åsikter om att mobilerna inte ska använ-
das under lektioner eller vid prov. Liknande resultat visar även Kays m.fl. 
(2017) studie där nästan hälften av lärarna i studien förespråkade skärpta 
regler för att minska de upplevda distraktionerna. Lärarnas upplevelse av 
att eleverna var i behov av någon form av reglering eller guidning stärktes 
av att endast 8% av eleverna själva trodde att till exempel ökad självdis-
ciplin skulle bidra till att minska distraktionerna. Studiens slutsats är att 
lärare aktivt behöver övervaka elevernas användning för att kunna minska 
distraktioner och maximera elevers möjlighet till lärande vid användning 
av mobiler. Motsvarande resultat visar även Dinsmores (2019) studie, där 
lärarna ansåg att det krävdes nya strategier för att minska de upplevda dis-
traktionerna. En strategi var att lärarna utifrån sin auktoritära roll, försökte 
begränsa eller hindra elevernas användning genom olika regleringar. För 
att begränsa användningen kunde lärarna exempelvis samla in elever-
nas mobiltelefoner vid uppstarten av en lektion. Vissa lärare kunde även 
beslagta en elevs mobiltelefon om den användes öppet under lektionen 
utan tillåtelse. Ett annat exempel var att lärare i stället för att samla in elev-
ernas mobiler valde att reglera användning, vilket innebar att mobilerna 
var tillåtna så länge de användes för skolarbete. 

I ett flertal studier ger eleverna själva uttryck för ett behov av riktlinjer 
för användningen av mobiltelefoner i klassrummet (Campbell, 2006; Lin-
dell, 2018; Ott, 2017). I exempelvis Campbells (2006) studie visar resul-
tatet att studenter generellt skulle stödja en mobiltelefonpolicys som förb-
juder den användning som de uppfattar som problematisk. I Otts (2017) 
avhandling efterfrågade eleverna guidning från lärarna hur användning av 
mobiler i klassrummet skulle ske. Däremot trodde inte eleverna att ett 
totalförbud var rätt väg att gå. Ett förbud skulle aldrig fungera i prak-
tiken enligt eleverna då de inte trodde att någon elev skulle följa ett sådant 
totalförbud. 

I Lindells (2018) licentiatrapport diskuterade eleverna och lärarna hur 
utformningen av mobiltelefonregler skulle kunna se ut för att användnin-
gen skulle stödja eleverna i sitt skolarbete. Elevernas och lärarnas diskus-
sioner gällande syftet med att reglera mobilanvändningen strukturerade 
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Lindell efter tre övergripande teman: a) minska) distraktioner, b) (före-
bygga) integritetsproblematik (t.ex. ta bilder och spela in videos), c) prob-
lematisk kapacitet (minska störningar som kan uppstå vid användningen 
av mobiler för skoluppgifter) (s. 99–100).

För att minska distraktioner föreslog både lärare och elever i studien att 
man borde förbjuda spel på mobilen. Lärarna uttryckte att det även borde 
finnas regler för användningen av meddelande medan eleverna föreslog ett 
förbud mot att surfa på nätet. Dessutom föreslog både elever och lärare 
att de elever som bröt mot de uppsatta reglerna skulle få sin mobiltelefon 
konfiskerad. Dock kan denna diskussion ha varit präglad av de rådande 
reglerna på skolan. Även om det inte fanns ett explicit mobiltelefonförbud 
på skolan hade elevernas användning av mobilerna redan före studiens 
genomförande reglerats på olika sätt av lärarna. Dessa regler var enligt Lin-
dell anpassade efter klassrumspraktiken med syfte att reglera och begränsa 
den problematiska användningen. Under själva studien hade dessutom 
lärarna till viss del guidat eleverna i deras användning, till exempel genom 
att berätta vilken av mobilens funktion som skulle användas. Eleverna 
själva hade under studien ansvar för sina egna mobiler vilket både lärarna 
och eleverna uttryckte som relativt oproblematisk. Om en lärare kom på 
en elev med otillåten användning fick eleven antingen en tillsägelse eller så 
beslagtogs elevens mobiltelefon.

Tidigare studier har även argumenterat för ett införande av mobiltele-
fonförbud då man funnit att elevers användning av mobiltelefoner i skol-
sammanhang har en negativ inverkan på lärandet och skolresultat (se t.ex. 
Chen & Yan, 2016; Glass & Kang, 2019; Kuznekoff m.fl., 2015). Studier 
har även påvisat ett samband mellan frekvensen av studenters användning 
av mobiler för off-task aktiviteter och lägre kursbetyg (se t.ex. Bjornsen & 
Archer, 2015; Lepp m.fl., 2015). De flesta av dessa studier är dock genom-
förda i högre utbildning. 

Att införa förbud har också förslagits som en lösning för att öka elevers 
skolprestationer (se t.ex. Beland & Murphy, 2016; Chen & Yan, 2016). 
I Belands och Murphys (2016) studie om sambandet mellan elevpresta-
tioner och mobiltelefoner på grundskolor i England, jämfördes skolor 
över tid med utgångspunkt i skolornas mobiltelefonpolicy i kombination 
med administrativa data över elevernas skolprestationer. Resultatet visar 
att på de skolor som infört ett mobiltelefonförbud ökade elevernas skol-
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prestationer i och med införandet av ett mobilförbud. En särskild ökn-
ing noterades för de elever som kategoriserades som lågpresterande. För 
de elever som hörde till kategorin högpresterande fann man ingen effekt. 
Studiens slutsats är att ett mobiltelefonförbud skulle kunna vara ett kost-
nadseffektivt sätt för skolor att öka elevernas skolprestationer. 

 I en svensk skolkontext replikerar Kessel m.fl. (2020) delvis Belands 
och Murphys (2016) studie. Kessels m.fl. (2020) studie undersöker even-
tuella samband mellan högstadieelevers skolprestationer och mobiltelefon-
förbud på skolor. Deras empiriska data består av slutbetyget, meritpoän-
gen, från elever i årskurs 9 mellan åren 1997–2017 som de inhämtat från 
Skolverkets databas. En enkät skickades ut (mellan 2017–2018) till skolor 
över hela Sverige med frågan om skolan hade ett mobiltelefonförbud och 
vilket år ett eventuellt förbud hade implementerats. Resultatet visar att 
det inte fanns något samband mellan elevers skolprestationer och skolors 
mobiltelefonförbud. Författarna diskuterar möjliga orsaker till att deras 
resultat skiljer sig från Beland och Murphy (2016) till exempel ländernas 
olika skolsystem och det faktum att skolor i Sverige under en längre period 
än England, implementerat och uppmuntrat användningen av teknologi 
i undervisning. Studiens slutsats är att Beland och Murphy (2016) studie 
inte är överförbar till en svensk skolkontext.

3.6.2 UTMANINGAR OCH VARIERANDE RESULTAT AV 
MOBILTELEFONFÖRBUD I KLASSRUMMET

Lärares arbete med att reglera och förhindra elevers användning av 
mobiltelefoner i klassrummet har i praktiken visats sig vara förenat med 
nya utmaningar och varierande resultat. Både lärare och elever vittnar om 
att mobiltelefonpolicys på motsvarande grundskole- och gymnasienivå, 
med syfte att reglera eller förbjuda användningen av mobiler under lek-
tionstid inte varit (tillräckligt) effektiva i att förhindra oönskad användn-
ing (se Beeri & Horowitz, 2020; Gao m.fl., 2014; Gao m.fl., 2017). Olika 
orsaker till att skolors mobiltelefonpolicys inte varit tillräckligt effektiva 
har utforskats i tidigare studier där en förklaring är att elever tenderar 
att ta med sig sina mobiler och använda dem i smyg (Gao m.fl., 2017). 
Detta är en förklaring som går i linje med de studier som undersöker ele-
vers användning av mobiler i klassrummet och funnit att eleverna ibland 
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använder sina mobiler i smyg (se Asplund m.fl., 2018; Olin-Scheller m.fl., 
2021).

Att elever fortsätter att använda sina privata mobiltelefoner även om 
skolan har ett mobiltelefonförbud har också framkommit i motsvarande 
studier på högre utbildning. Resultaten av ett flertal studier visar på en 
varierande grad av framgång när det kommer till att reglera eller förbjuda 
studenters användning av mobiler med hjälp av olika policys (Flanigan & 
Babchuk, 2022; Langmia & Glass, 2014). Resultaten visar att studenterna 
fortsätter att använda sina mobiltelefoner oavsett om lärosätet implemen-
terat ett mobiltelefonförbud eller någon form av restriktioner. En förklar-
ing till att användningen fortsatte trots ett förbud var att policyn inte hade 
realiserats av lärarna (Langmia & Glass, 2014). 

Tindell och Bohlander (2012) argumenterar att när elever tenderar att 
använda sina mobiler trots ett förbud, räcker det inte med enskilda lärares 
regler. Vidare betonar de att ett förbud behöver framhållas på exempel-
vis fakultetsnivå och därefter behöver studenters mobiltelefonanvändning 
övervakas av lärarna. 

Att elever i viss mån tenderar att motsätta sig lärares försök till att 
begränsa och reglera användningen av mobiltelefoner i klassrummet har 
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Ott, 2017). Exempelvis visar Lindells (2018) licentiatrapport att eleverna 
ibland protesterade mot lärarnas regler gällande mobiltelefonerna. Lärarna 
i studien uppgav att när de skulle samla in elevernas mobiler för att förhindra 
otillåten användning, så kunde protester uppstå från elever som inte ville 
lämna ifrån sig sina mobiler. Ett resultat som går helt i linje med resultatet 
i Otts (2017) avhandling där resultatet visar att elever inte uppskattade 
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prestationer i och med införandet av ett mobilförbud. En särskild ökn-
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nätverk kringgick eleverna skolans brandvägg genom att ladda ner VPN-
appar. På så sätt kunde eleverna fortsätta att delta i sociala sammanhang via 
nätet. Dinsmores slutsats är att mobiltelefonens funktioner tillsammans 
med elevernas kompetens att använda sina mobiler, bidrar till att lärarnas 
försök att begränsa och hindra elevernas användning inte lyckas. Dins-
more betonar också att för att förhindra denna maktkamp mellan elever 
och lärare när teknologi implementeras i klassrummet måste hänsyn tas till 
den rådande skolkulturen. Precis som resultaten från Asplund m.fl. (2018) 
och Wikström m.fl. (2022) visar ställer elevers användning av mobiltele-
fonerna nya krav på både lärare och elever där maktförhållandet mellan 
elev och lärare omförhandlas.  

I kontrast till de presenterade studierna som argumenterat för ett strikt 
mobiltelefonförbud finns studier som i stället lyfter mobilernas inför-
livning i undervisning som en alternativ strategi (se t.ex. Garcia, 2012). 
Under ett års tid undersöker Garcia (2012) hur high-school elever i USA, 
motsvarande årskurs 9, använder mobil teknologi, så som mobiltelefoner, 
för sociala syften. Skolan hade ett mobiltelefonförbud under lektionstid 
men tillät användningen av mobil teknologi under raster. På en skola i Los 
Angeles, där Garcia själv arbetade som lärare, genomfördes bland annat ett 
antal fokusgruppintervjuer med elever. Tillsammans med sina fältanteck-
ningar från undervisningssituationer i både hans eget och kollegors klass-
rum samt fältanteckningar från skolans sociala platser, t.ex. där eleverna åt 
lunch, sammanställde Garcia det han kallar en ”snapshot” över elevernas 
mobilanvändning. 

Garcia finner att eleverna etablerade egna normer gällande sin egen 
användning av mobiler där skolans idé om att använda mobiler på raster 
var kontraintuitivt med deras sociala praktik. Exempelvis kunde eleverna 
använda sina mobiler för att skicka ett meddelande till någon i klassen, 
för att på så vis inte störa undervisningen genom att fysiskt gå fram till 
eleven och meddela sig. På rasterna däremot ville eleverna hellre umgås 
med varandra än att använda sina mobiler för att ringa och skicka medde-
landen. Garcias slutsats är att de policys som försöker förhindra elevernas 
mobilanvändning för att förhindra eller minska distraktioner utgår från att 
anpassa en skolpraktik efter ”gamla” normer. I stället borde lärare försöka 
införliva mobil teknologi i sin undervisning. Denna slutsats ligger i linje 
med resultatet från Kays m.fl. (2017) studie där eleverna presenterade ett 
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alternativt förslag på hur man skulle kunna minska den problematiska 
användningen. I stället för att lärarna reglerar och förbjuder användningen 
ansåg eleverna att lärarna borde utveckla sina undervisningsmetoder för att 
både bättre strukturera och skapa mer meningsfulla användningsområden 
för eleverna. 

I en annan studie, en kvalitativ studie av Charles (2012) undersöks 
hur lärare och elever förhandlar om regler för mobiltelefonanvändning i 
klassrummet. Det empiriska materialet samlades in under ett läsår, 2008–
2009, och består av 8 klassrumsobservationer och 17 intervjuer med totalt 
7 gymnasieelever och 3 lärare från tre skolor i New England. De tre sko-
lorna hade alla ett förbud mot att använda mobiler under lektionstid och i 
allmänhet även under hela skoldagen. Resultatet visar att lärarna och elev-
erna förhandlade om reglerna i stället för att följa skolans regler, eleverna 
med utgångspunkt i någon form av respekt för lärarna och lärarna utifrån 
sin tillit till eleverna. Ett exempel som lyftes av eleverna var att lärare ofta 
valda att inte agera när telefonerna användes vid lunchtid, trots ett förbud. 
Likaså ansåg vissa lärare att eleverna kunde få använda sina mobiler utan-
för klassrummet, till exempel i korridorerna, ifall att de behövde höra av 
sig till sina föräldrar. Dock fanns det lärare som strikt tillämpade regeln 
även i korridorerna. Ett exempel på att skolans regler tillämpades olika av 
olika lärare men också vid olika tillfällen. 

Alla elever i studien erkände att de brutit mot skolans mobiltelefon-
förbud. Framför allt uppgav eleverna att de ofta skickade textmeddelande 
under lektionerna. Eleverna som inte fick ta med sig sina ryggsäckar eller 
handväskor in i klassrummet, en åtgärd som skulle förhindra eleverna från 
att ta med sig sina mobiler, gömde i stället sina mobiler i pennfack eller i 
byxfickan. Detta var en aktivitet som lärarna uppgav att de var medvetna 
om men valda att inte agera på. En lärare som hade försökt stoppa den 
otillåtna aktiviteten samlade under en kort period in elevernas mobiler och 
lät dem ligga framme på katedern. Denna insamling fick dock upphöra 
efter det att en av skolans administratörer meddelat att proceduren bröt 
mot skolans policy. I stället för att implementera strikta mobiltelefonregler 
argumenterar Charles att lärare bör hjälpa elever att förstå när det är i sin 
ordning att använda sina mobiler och när det inte är det. Likaså att både 
elever och lärare ska få vara med när skolor sätter sina regler. Ett annat 
förslag Charles lyfter är att införliva mobilerna i undervisning. En utveck-
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lingslinje som också framkommer i andra studier som ett alternativ till ett 
mobiltelefonförbud i klassrummet. 

 Berri & Horowitz (2020) undersöker i sin studie hur rektorers ledarstil 
och lärares stränghet (teachers’ enforcement of discipline) påverkar elev-
ernas användning av mobiler på gymnasieskolor i Israel. Det empiriska 
materialet består av självrapporteringar från 144 lärare och 591 elever. 
Resultatet visar att ett mer tillåtande förhållningssätt, det vill säga inte en 
strikt och auktoritär ledastil, var den ledarstil som bäst minskade eleverna 
mobilanvändning för icke-undervisningsrelaterade syften. En mer strikt 
och auktoritär ledarstil bidrog i stället till en högre grad av icke undervis-
ningsrelaterad användning 

3.7 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING
Mobiltelefonen har en pedagogisk potential som verktyg i undervisning 
och för lärande (jfr. Sung m.fl. 2016). Som teknologi i undervisning ger 
mobiltelefonen en rad olika möjligheter som anses vara stödjande i under-
visning och för lärande (se t.ex. Nordby m.fl., 2017; Osakwe m.fl., 2017). 
Mobilens pedagogiska potential så som att ta bilder, spela in och upp ljud, 
kalenderfunktioner och miniräknare uppfattas av både elever och lärare 
som användbara (se t.ex. O’Bannon m.fl., 2017). Framför allt ses tillgån-
gen till internet som särskilt betydelsefull, till exempel genom att möjlig-
göra tillgången till information. Med tillgången till internet följer dock 
en rad olika utmaningar som får konsekvenser för klassrumspraktiken. 
Många studier pekar på att elevernas mobilanvändning för icke-under-
visningsrelaterade syften är en distraktion i klassrummet och en anledn-
ing till att lärare inte integrerar elevernas mobiler i sin undervisning (se 
t.ex. Osakwe m.fl., 2017; Thomas m.fl., 2014). En annan anledning är 
lärares bristande kompetens kring hur mobiler skulle kunna användas på 
bästa sätt i undervisning, det vill säga stödja lärande och förhindra off-task 
aktiviteter (Thomas m.fl., 2014). Även om eleverna själva är väl medvetna 
om de utmaningar som följer med mobiltelefonanvändningen använder 
de mobilerna ändå (Ott, 2017). Flera studier pekar på vikten av att reglera 
eller förbjuda användningen av mobiler i klassrummet för att minska 
den användning som upplevs som problematisk och som även i viss mån 
inverkar negativt på elevers skolprestationer (se t.ex. Beland & Murphy 
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(2016; Wood m.fl., 2018). Däremot verkar varken regleringar eller förbud 
ha någon större effekt på att minska eller förhindra elevernas användning 
av mobiler i klassrummet (se t.ex. Beeri & Horowitz, 2020; Gao m.fl., 
2017). I stället verkar elevernas användning av sina privata mobiltelefoner 
vara en naturlig del av deras klassrumsaktiviteter, ibland helt öppet medan 
andra gånger i smyg (jfr. Asplund m.fl., 2018; Olin-Scheller m.fl., 2021). 
Användning i smyg har befunnits vara relativt oproblematisk och främst 
ske i undervisningens mellanrum (se t.ex. Olin-Scheller & Tanner, 2015). 
Sammanfattningsvis kan det konstateras de flesta är överens om att elevers 
användning av sina privata mobiltelefoner i klassrummet ger upphov till 
såväl möjligheter som utmaningar.
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(2016; Wood m.fl., 2018). Däremot verkar varken regleringar eller förbud 
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KAPITEL 4

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieele-
vers privata mobiltelefoner i klassrummet och lärares implementering av 
ett mobiltelefonförbud i klassrummet. Detta är en komplex problematik, 
som framgår av den forskningsöversikt som redovisats. Problematiken bör 
inte reduceras till att handla om avgränsade frågor som mobiltelefonen 
som effektiv teknologi för lärande eller som störningselement. Som argu-
menterats för inledningsvis är det också en problematik i skärningspunk-
ten mellan olika sociala praktiker och den digitala värld mobiltelefonen är 
en del av, innanför och utanför skolans institutionella ramar. Mot denna 
bakgrund och med ett intresse av att bidra till en nyanserad förståelse av 
mobiltelefonproblematiken är det lätt att instämma med Tondeur m.fl. 
(2017) när de pekar på betydelsen av en holistisk ansats i forskning om 
digital teknik i skolan, som beaktar strukturella och kulturella aspekter.

För att kunna utforska de frågor som aktualiseras när elever för med sig 
sina privata mobiltelefoner in i skolans sociala praktik krävs därför teor-
etiska verktyg som kan omfatta samspelet mellan aktörer och teknik inom 
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ramen för mänskliga praktiker. På ett generellt plan är därför arbetet grun-
dat i sociokulturell teori om lärande och utveckling (Säljö, 2010; Vygotsky, 
1978), där relationerna mellan individer och de redskap de använder och 
de sociala sammanhang de ingår i är central.

Dessutom finns behov av teoretiska ingångar som bidrar till förståelsen 
av mobiltelefonen som ett reellt eller potentiellt redskap i aktiviteter som 
konstituerar den situerade praktik som denna avhandling fokuserar på, 
klassrumsundervisning. Mobiltelefonen ses härmed här som en kompo-
nent i en infrastruktur för lärande (Guribye, 2015), där infrastruktur förstås 
som en ekologi av medierade artefakter eller redskap samt mänskliga och 
sociala resurser som klassrumspraktiker i den digitaliserade skolan grundar 
sig på. 

Elevernas mobiltelefoner bör dock inte ses som enbart ett reellt eller 
potentiellt redskap i en klassrumskontext. I första hand är de redskap i 
elevernas vardagspraktiker utanför skolan. Detta innebär att de används 
i olika praktiker och kan förstås som gränsobjekt (eng. boundary object) 
(Star & Griesemer, 1989) som möjliggör ett gränsöverskridande (eng. 
boundary crossing) (Akkerman & Bakker, 2011) mellan dessa. Mobiltele-
fonen kan vara ett kraftfullt redskap för att ”öppna upp” klassrummet mot 
det omgivande samhället och på så sätt göra skolan mer ”autentisk”, men 
också medföra utmaningar, inte minst när eleverna under lektionstid ägnar 
sig åt aktiviteter som är ”off-task” och inte hör till skolans praktik (jfr. 
Arnesen, 2022). 

Kapitlet inleds med en övergripande presentation av sociokulturell teori 
om lärande och utveckling. I denna redogörs för grundläggande begrepp 
i sociokulturell teori som är centrala för denna avhandling. Därefter pre-
senteras de mer avgränsade teoretiska begrepp infrastruktur för lärande och 
gränsobjekt/gränsöverskridande som använts i avhandlingens studier och 
kappa. 
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4.1 UTGÅNGSPUNKTER I SOCIOKULTURELL 
TEORI

Sociokulturell teori används som ”etikett” för en rad olika teorier om 
lärande och utveckling, till exempel sociohistorisk teori, kulturhistorisk 
teori och verksamhetsteori (Sutherland m.fl., 2009). En gemensam utgång-
spunkt är en uppfattning om människan som en social och kulturell var-
else som skapar mening, lär och utvecklas genom interaktion i sociala och 
kulturella praktiker. Denna interaktion är medierad av kulturella redskap 
eller artefakter (Vygotsky, 1978). Säljö (2000) beskriver detta som: 

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen hand-
lar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och 
vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, 
tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläg-
gande analysenheten i en sociokulturell tradition; handlingar och 
praktiker konstituerar varandra. (s. 128). 

Sociokulturell teori försöker överbrygga den decartianska dualismen 
mellan individen och den omgivande sociala, symboliska och materiella 
världen, som ser exempelvis lärande som en fråga om att representera 
omvärlden i mentala bilder (jfr. Säljö, 2011). Man gör detta genom att 
betrakta medvetandet, tanken och den materiella världen som en helhet. 
Ett annat sätt att tala om denna enhet är att säga att individens handlande 
är situerat. Säljö (2010) framhåller att mänskliga handlingar är situerade 
i sociala praktiker, det vill säga att människors handlingar och förhålln-
ingssätt behöver förstås som kontextberoende.

Säljö (2000) använder termen kontext för att tala om det som ”omger 
oss” (s.129). En kontext består av flera olika delar så som till exempel den 
historiska, den fysiska och den kommunikativa (Säljö, 2000). I denna 
avhandling används begreppet kontext som en överordnad beteckning 
för de sammanhang, de sociala världar och de praktiker som individer är 
en del av. Hur en individ använder en teknologi bestäms således av den 
kultur, sociala normer och preferenser, som råder i en situerad kontext, 
sammanhang, social värld eller praktik. 
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Som sagts ovan är det en hörnsten i Vygotskys teoribildning att indivi-
dens (subjektets) relation till omgivningen (objektet) medieras (förmedlas) 
av kulturella redskap (eng. tools) (Vygotsky, 1978). Kulturella redskap delas 
av Vygotsky in i fysiska och psykologiska redskap. Med utgångspunkt i att 
språket är människans mest fundamentala redskap, - i individens interak-
tion och kommunikation i en social kontext och i individens inre liv, för 
att tänka – gör Säljö (2011) ytterligare distinktioner av psykologiska red-
skap som psykologiska, språkliga eller intellektuella. Enligt Säljö (2000) 
används ett medierande redskap för att nå ett mål bortom användningen 
av redskapet i sig. I sin uttolkning av Vygotskys teoretiserande, beskriver 
Wertsch (1998) denna relation mellan människans handlingar med kul-
turella redskap och kulturella, institutionella och historiska context som 
grundläggande  när han argumenterar för ”individual(s)-acting/operating-
with-mediational-means” som en grundläggande analysenhet (Wertsch, 
1998, s. 24).

Artefakter är fysiska redskap, som historiskt skapats och utvecklats i 
interaktion mellan människor i sociala praktiker (Säljö, 2005; Vygotsky, 
1978; Wertsch, 1998). Att förstå redskapen som artefakter innebär att man 
uppmärksammar att redskapen ”bär på” mänskliga erfarenheter, idéer och 
intentioner. Dessa kan vara eller är inbyggda i utformningen eller designen 
av artefakten. En hammare är en fysisk artefakt, som utvecklats för att 
underlätta handlingen att slå in, exempelvis, en spik. Men en hammare 
kan också användas för andra syften, beroende på vad en situation kräver. 
Och fysiska verktyg, som inte är artefakter, kan användas för samma syften 
som en artefakt. I exemplet ovan kan exempelvis en sten användas för att 
slå in spiken. 

I linje med sociokulturell teori gör Orlikowski (2000) en distink-
tion mellan artefakten som sådan och artefakten som den används eller 
i användning. I den första förståelsen ses teknologin som “an identifi-
able, relatively durable entity, a physically, economically, politically, and 
socially organized phenomenon in space-time’’. I den andra förståelsen ses 
teknologi som ‘‘a repeatedly experienced, personally ordered and edited 
version of the technological artifact’’—technology in use” (Orlikowski, 
2000, s. 408). Det skall betonas att distinktionen är analytisk och inte 
ontologiskt. 
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Individen handlar i sociala praktiker med stöd av artefakter, som är des-
ignade och utformade för viss användning, men användningen av artefak-
terna är alltid beroende av den kontext de ingår i och vilka som använder 
dem (Säljö, 2000, 2005), något som Orlikowski (2000) demonstrerar i sin 
forskning. Hon argumenterar för:

A practice-oriented understanding where structures are emergent. 
Structures grow out of recursive interactions between people, tech-
nologies, and social action in which it is not the properties of the 
technology, per se, which structure the practice. Rather, it is through 
a recurrent and situated practice over time, a process of enactment, 
that people constitute and reconstitute a structure of technology use 
(Orlikowski, 2000, s. 410) 

Detta synsätt, att användningen av teknologi inte på förhand är definierad 
genom dess design, kan ställas mot mer teknikdeterministiska ansatser. 
Sådana bygger på att det är teknologins inneboende karaktär som styr 
utvecklingen där teknologin ses som en extern och autonom kraft som 
på ett enkelriktat sätt påverkar människor och samhället (jfr. Orlikowski 
1992). Marvin (1988) är en annan forskare som argumenterar för att 
teknologin i sig inte driver historien utan snarare formas av samhället. En 
utgångspunkt som tydliggör hur mobiltelefonens plats i den digitaliserade 
skolan kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv: 

Media are not fixed natural objects; they have no natural edges. They 
are constructed complexes of habits, beliefs and procedures embedded 
in elaborate cultural codes of communication. The history of media is 
never more or less than the history of their uses, which always lead us 
away from them to the social practices and conflicts they illuminate. 
(Marvin, 1988, s. 19). 

Satt i relation till avhandlingen innebär detta en syn på att användnin-
gen av mobiltelefoner formas av det sammanhang där eleverna och lärarna 
befinner sig, eftersom teknologin i sig inte antas fylla en given funktion. 
Både elevernas och lärarnas användning av elevernas mobiltelefoner kan 
förstås utifrån denna utgångspunkt. Att man tar detta analytiska pers-
pektiv innebär dock inte att mobiltelefon som designad artefakt inte har 
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betydelse. I likhet med Jones m.fl. (2006) argumentation är det viktigt att 
se att de ”affordanser” som är inbyggda i mobiltelefonen – genom den-
nas tekniska grunddesign och de programvaror som är installerade – ger 
ramar för vilken användning som är möjlig. Poängen är att vi inte vet om 
en tänkt användning kommer att realiseras. Vi kan anta att användningen 
kan se mycket annorlunda ut än den som designers tänkt sig. Detta är 
särskilt viktigt när en artefakt används i sociala praktiker, som den primärt 
inte är designad för. Sett i ett praktikperspektiv är således mobiltelefonen 
en dynamisk teknologi, där användningen bestäms i praxis, i elevernas 
skolor och klassrum. 

Avhandlingens mål är inte att studera elevers lärande i sig utan syftet är 
att utforska användning av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. 
Mobiltelefonen används som redskap i en institutionell och social praktik 
som syftar till att individer skall lära och utvecklas. Dessa processer stöds 
genom undervisning. Därmed är det viktigt att beskriva den sociokul-
turella syn på lärande som ligger till grund för arbetet.  

I sociokulturell teori är lärande och undervisning dialektiskt relaterade 
till varandra, såtillvida att de är två aspekter av en och densamma aktiv-
itet. Vygotsky har en specifik term, ”obuchenie” för denna typ av aktiv-
itet, där han inte skiljer mellan lärande och undervisning (Cole, 2009). 
Engeström och Sannino (2012, s. 46) noterar, liksom Tomasello (1999), 
att ”human learning is largely intertwined with intentional instruction”. 
Med en metodologisk utgångspunkt lyfter de fram nödvändigheten av att 
samtidigt se på lärande och undervisning: 

...we need to look at instruction and learning—the plans and actions 
of instructors as well as the actions of learners— as dialectically 
intertwined. This means that the prescribed and planned process the 
instructor is trying to implement must be compared and contrasted 
with the actual process performed by the learners. The two will never 
fully coincide. The gap, struggle, negotiation and occasional merger 
between the two need to be taken as key resources for understanding 
the processes of learning as processes of formation of agency. (Eng-
ström & Sannino, 2012, s. 46)
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Vygotsky (1978) gör också en distinktion mellan lärande och utveckling, 
där han menar att lärande och utveckling är ömsesidigt relaterade. Lärande 
leder ibland, men inte nödvändigtvis, till utveckling. Utveckling (biologisk 
eller psykologisk/intellektuell) möjliggör lärande. Lärande och utveckling 
interagerar samtidigt och över tid, där deltagande i sociala praktiker är 
avgörande för hur individens medvetande formeras. Dysthe (1996) uttry-
cker denna dialektiska syn som: ”Man kan inte lära sig utan att utvecklas 
och man kan inte utvecklas utan att lära sig” (s.54). Hur man förstår och 
ser på relationen mellan utveckling och lärande har en stor betydelse för 
hur man som samhälle och skola ser på undervisning. I undervisning och 
lärande blir Zone of Proximal Development (ZPD) mycket centralt och 
sammanflätat där Vygotsky i sin formulering av ZPD beskriver detta som 
en process i två steg, den aktuella utvecklingsnivån och den potentiella 
utvecklingsnivån. Vygostky (1978) definierade den proximala utveckling-
szonen på följande sätt: 

It is the distance between the actual developmental level as determined 
by independent problem solving and the level of potential develop-
ment as determined through problem solving under adult guidance 
or in collaboration with more capable peers (s. 86)

Den proximala utvecklingszonen pekar alltså mot en nivå som kan nås i 
interaktion med andra, mer erfarna. Ett förhållande mellan vad en indi-
vid kan utföra på egen hand och tillsammans med någon som kan mer. 
Detta förhållande kan uttryckas som att kunskap förmedlas till en individ 
där samspelet mellan lärare och elev var det viktigaste redskapet för barns 
utveckling. Kunskapsprocessen förutsätter såväl intermentala som intra-
mentala processer där lärandet är en dynamisk aktivitet. Vygostky (1978) 
talar i termer av internalisering för att tydliggöra att lärandet är en pågående 
process men termen har kommit att utvecklas/ersättas av appropriering 
(Säljö, 2000). Med begreppet appropriering betonas att kunskap inte är 
något passivt som kan överföras in i individen. Istället kräver lärande ett 
aktivt meningsskapande av individen: 
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It is in the zone of proximal development, through social interaction 
that we learn how to use psychological tools available to us. (Wertsch, 
1991, s. 18)

I undervisningen i den digitaliserade skolan är då en viktig förutsättning 
för både lärare och elever att succesivt appropriera användningen av arte-
fakter (bl a en digital teknologi som mobiltelefonen), som ingår i klass-
rumspraktiken (Wertsch, 1998).

4.2 INFRASTRUKTUR FÖR LÄRANDE 
En mer avgränsad teoretisk utgångspunkt i avhandlingen tas i ´begrep-
pet infrastruktur för lärande (Guribye, 2005, 2015; Guribye & Lindström, 
2009). Begreppet bygger på Star (1999) och Star och Ruhleder (1996) 
begrepp infrastruktur som kontextualiserats från den vardagliga förståelsen 
till ett teoretiskt perspektiv. 

För att mer precist förstå innebörden av infrastruktur som teoretiskt 
begrepp, som Star och Ruhleder definierar det, så finns det anledning att 
kortfattat redovisa de åtta dimensioner (eller kriterier) de föreslår (min 
översättning):

• Embeddedness (inbyggd; finns inom andra strukturer, såväl tekni-
ska som sociala).

• Transparency (osynlig; redan sammanlänkad
• Reach or Scope (räckvidd eller omfattning; sträcker sig bortom en 

enstaka händelse).
• Learned as part of membership (behöver lära sig hur genom delta-

gande i en praktik). 
• Links with conventions of practise (infrastrukturen är knuten till 

den praktik den är en del av. Infrastrukturen formar och formas av 
praktikens konventioner).

• Embodiment of standards (inbegripande standarder; det som 
definierar hur verktyg och infrastrukturer sammankopplar och 
samverkar).

• Built on an installed base (bygger på teknisk basinfrastruktur).
• Becomes visible upon breakdown (då en infrastruktur är osynlig blir 

den synlig först när praktiken inte fungerar).
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Infrastruktur ses således som sammanlänkade entiteter i till exempelvis en 
verksamhets organisatoriska, tekniska och sociala strukturer och kan förstås 
som ett kontextberoende fenomen som existerar i relation till en praktik 
och vars existens är beroende på om den används (Star & Ruhleder, 1996). 
Begreppet förutsätter en kontext och aktörer, där infrastruktur förstås i 
relation till handlingar i en social och materiell praktik. För att förstå och 
synliggöra en infrastruktur behöver man se till dess situerade sociokul-
turella uppbyggnad och materialitet (Star, 1999; Star & Ruhleder, 1996). 
Infrastrukturer betraktas vidare som ekologier, eller nätverk av människor 
och objekt, av osynliga system inom både det sociala livet och verksam-
heter som formar både sociala relationer och interaktioner (Star, 1999). 

I resonans med Orlikowskis syn på teknologi menar Star och Ruhleder 
(1996) att vi kan förstå teknologi i användning som infrastrukturer som 
skapar och skapas i en praktik där infrastruktur kan förstås som ett rela-
tionellt begrepp: ”Thus we ask, when—not what—is an infrastructure.” 
(Star & Ruhleder, 1996, s. 113).

Med avhandlingens syfte och forskningsfrågor är det relevant att reson-
era om infrastruktur i förhållande till den specifika praktik som studerats, 
klassrummets lärande och undervisningspraktik. Särskilt för att synliggöra 
hur mobiltelefonen används i relation till andra digitala teknologier inom 
ramen för klassrummets undervisnings- och lärandepraktik. Lipponen 
och Lallimo (2004) har talat om ”learning oriented” infrastrukturer och 
Guribye (2005, 2015) om ”infrastructures for learning”. Guribye och 
Lindström (2009) definierar infrastruktur för lärande som: 

An infrastructure for learning is a set of resources and arrangements – 
social, institutional, technical – that are designed to and/or assigned 
to support a learning practice. (s.112)

I ett sociokulturellt perspektiv kan begreppet infrastruktur för lärande ses 
som ett sätt att vidga redskapsbegreppet genom att de uppmärksammar 
hur tekniska och sociala arrangemang (eng. arrangement) hör ihop och 
i samverkan kan stödja lärandepraktiker på både en individ- och prak-
tiknivå (Guribye, 2005; Guribye & Lindström, 2009; Jones m.fl., 2006). 
Vidare innebär förståelsen av infrastruktur som relationell i avhandlingen 
då olika praktikers infrastrukturer överlappar varandra men ”tar” olika 
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mycket plats beroende på vilken praktik och vilka aktiviteter som ligger 
i förgrunden (jfr. Star & Ruhleder, 1996). Guribye (2005) menar att en 
infrastruktur och dess gränser inte på förhand kan definieras och betyder 
olika saker för olika människor i olika situationer. I ett klassrum kan en 
infrastruktur för lärande ses som den uppsättning fysiska, tekniska och 
sociala resurser som tillsammans används som stöd för undervisning och 
lärande (jfr. Guribye, 2005), där skolans infrastruktur för lärande består av 
både digitala och analoga komponenter. 

I Studie 1 och 4 används begreppet infrastruktur för lärande för att 
förstå hur och på vilka villkor mobiltelefon används klassrummet. Båda 
studierna belyser hur mobiltelefonen är en del av de sociala och materiella 
arrangemangen i klassrummet. Begreppet kan på så vis hjälpa oss förstå 
både hur och på vilka villkor eleverna och lärarna använder elevernas 
mobiltelefoner. Detta öppnar upp för diskussion om när mobiltelefon kan, 
men även när den inte ska, integreras i undervisning och för lärande. 

4.3 GRÄNSOBJEKT 
Med utgångspunkt i en sociokulturell referensram kan elevernas mobiltele-
foner ses vidare som gränsobjekt som medierar mellan sociala praktiker. 
Med utgångspunkt i detta synsätt kan så även mobiltelefonen som grän-
sobjekt förstås ur ett infrastrukturellt perspektiv där ett gränsobjekt antin-
gen förenar eller skiljer olika sociala praktikers infrastrukturer. Till exempel 
förändras skolans infrastruktur för lärande (Guribye, 2005) när eleverna 
använder sina privata mobiltelefoner i klassrummet för skolarbete. 

För att förstå innebörden av ett gränsobjekt blir gräns som metafor vik-
tig. Begreppet gränser (eng. boundaries) har inom utbildningsvetenskaplig 
forskning ofta använts inom en sociokulturell ansats, där olika aktiviteter 
varit studieobjekt (Akkerman och Bakker, 2011). Akkerman och Bakker 
(2011) beskriver gränser som konceptuella, kontextualiserade platser som 
hålls samman av kulturella och sociala faktorer: 

A boundary can be seen as sociocultural differences that give rise to 
discontinuities in action and interaction. Boundaries simultaneously 
suggest a sameness and continuity in the sense that within discontinu-
ity two or more sites are relevant to one another in a particular way. 
(s. 133)
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Elever och lärare deltar i en rad olika praktiker både i och utanför skolan. 
De rör sig ständigt över gränser mellan olika sociala praktiker. I skolan är 
klassrumspraktiken, med dess fokus på kunskap, lärande och undervisn-
ing, primär men man kan hävda att klassrummet som social praktik också 
innebär en ”överlappning” med praktiker som tillhör elevernas privata sfär. 
Denna privata sfär sträcker sig också utanför skolan, där eleverna deltar 
i verksamheter med sina kompisar och i hemmiljön. Klassrummet som 
praktik kan innebära ett gränsöverskridande där man för med sig kompo-
nenter från andra praktiker in i klassrummet. Diskussionen om ”on-task” 
och ”off-task” (se t.ex. Arnesen, 2022) reflekterar denna gränsproblematik. 

I relation till gränser kan ett gränsobjekt förstås som ett objekt med 
en överbryggande funktion (Akkerman & Bakker, 2011). Begreppet har 
framför allt utvecklats inom STS-fältet (Science and Technology Studies) 
(se Gieryn, 1983; Star & Griesemer, 1989). Ett gränsobjekt definieras som 
en artefakt som används av olika individer från olika sociala världar och 
för skilda syften utan att detta i sin tur förändrar det som är specifikt och 
utmärkande för objektet:

Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to 
local needs and the constraints of the several parties employing them, 
yet robust enough to maintain a common identity across sites. They 
are weakly structured in common use, and become strongly structured 
in individual-site use. These objects may be abstract or concrete. They 
have different meanings in different social worlds but their structure 
is common enough to more than one world to make them recogniz-
able, a means of translation. The creation and management of bound-
ary objects is a key process in developing and maintaining coherence 
across intersecting social worlds. (Star & Griesemer, 1989, s. 393)

Ett gränsobjekt har en form av flexibilitet som möjliggör att samtidigt 
uppfylla krav i olika sociala världar men ändå bibehålla en slags integritet 
i sig själv. Ett gränsobjekt kan också förstås som ett objekt som binder 
samman flera sociala världar (Star & Griesemer, 1989). Ett gränsobjekt 
kan vara både konkret och abstrakt men med en flexibilitet som möjliggör 
att uppfylla olika funktioner för människor i olika sammanhang (Star & 
Griesemer, 1989). På så sätt får ett objekt, som används i och överlappar 
sociala praktiker, sin specifika mening när den används i en situerad prak-
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framför allt utvecklats inom STS-fältet (Science and Technology Studies) 
(se Gieryn, 1983; Star & Griesemer, 1989). Ett gränsobjekt definieras som 
en artefakt som används av olika individer från olika sociala världar och 
för skilda syften utan att detta i sin tur förändrar det som är specifikt och 
utmärkande för objektet:

Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to 
local needs and the constraints of the several parties employing them, 
yet robust enough to maintain a common identity across sites. They 
are weakly structured in common use, and become strongly structured 
in individual-site use. These objects may be abstract or concrete. They 
have different meanings in different social worlds but their structure 
is common enough to more than one world to make them recogniz-
able, a means of translation. The creation and management of bound-
ary objects is a key process in developing and maintaining coherence 
across intersecting social worlds. (Star & Griesemer, 1989, s. 393)

Ett gränsobjekt har en form av flexibilitet som möjliggör att samtidigt 
uppfylla krav i olika sociala världar men ändå bibehålla en slags integritet 
i sig själv. Ett gränsobjekt kan också förstås som ett objekt som binder 
samman flera sociala världar (Star & Griesemer, 1989). Ett gränsobjekt 
kan vara både konkret och abstrakt men med en flexibilitet som möjliggör 
att uppfylla olika funktioner för människor i olika sammanhang (Star & 
Griesemer, 1989). På så sätt får ett objekt, som används i och överlappar 
sociala praktiker, sin specifika mening när den används i en situerad prak-
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tik. Exempelvis kan mobiltelefonen ses som ett gränsobjekt. Den används 
i elevernas sociala praktiker utanför skolan, men också i skolan. 

Det är få studier som har tillämpat begreppet gränsobjekt i sina ana-
lyser av mobiltelefoner i en skolkontext.  I en norsk studie visar analysen 
att elevernas mobiltelefoner möjliggjorde att eleverna kunde arbeta och 
slutföra sina skoluppgifter utanför skolan och “cross a boundary between 
how time and space are organised outside school and how school is organ-
ised in specific lessons and assignments” (Gilje, 2019, s.6). I en svensk 
kontext visar Otts (2017) analyser att i skolan blir mobiltelefonen ett grän-
sobjekt där lärare och elever skapar lokala förhållningsregler i den praktik 
där de används. 

I denna avhandling förstås mobiltelefonen som gränsobjekt utifrån 
dess gränsöverskridande egenskaper, som erbjuder möjligheter att över-
brygga mellan de olika sociala praktiker och kontexter där eleverna finns 
utan att förändra det som är specifikt och utmärkande för mobiltelefonen. 
Att förstå mobiltelefonen som ett gränsobjekt innebär också en möjlighet 
att synliggöra den flexibilitet i användningen som kan finnas, då lärare 
och elever kan uppfatta mobiltelefonen på olika sätt i olika sammanhang, 
både i klassrummet och utanför skolan (jmf. Fives & Gill, 2015; Tondeur 
m.fl., 2017). Specifikt i Studie 1 och 2 förstås mobiltelefonen som ett 
gränsobjekt där utgångspunkten har varit de aktiviteter eleverna beskriver 
att de använder sina mobiler för. I dessa två studier handlar användningen 
av mobiler inte bara om ett gränsöverskridande mellan två skilda sociala 
praktiker (klassrummet och elevernas sociala värld) utan också om att 
mobiltelefonen behöver ”hitta” sin plats och funktion i klassrummet för 
att stödja elevernas lärande. Men mobilen som gränsobjekt i dessa studier 
tydliggör också det som brukar talas om som gränsöverskridande (bound-
ary-crossing, se Akkerman & Bakker, 2011), att mobiltelefonen stödjer att 
eleverna ägnar sig åt icke-skolrelaterade aktiviteter. 
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KAPITEL 5

FORSKNINGSDESIGN OCH METOD

Denna avhandling bygger på fyra fallstudier där det empiriska materialet 
genererats inom ramen för varje enskild studie. Följande kapitel redogör 
för arbetet med de fyra studierna samt avhandlingens övergripande design. 
Inledningsvis ges en beskrivning av den övergripande forskningsdesignen 
och urvalet av skolorna där studierna genomförts, följt av en övergripande 
redovisning av undersökningsmetoder och studiernas empiriska material. 
Därefter behandlas analysprocessen. Slutligen redovisas arbetet med varje 
enskild studie, där tillvägagångsättet beskrivs mer ingående. Avslutnings-
vis beskrivs och diskuteras forskningsetiska ställningstaganden relaterade 
till arbetet och det forskningsetiska förhållningssätt som genomsyrat hela 
forskningsprocessen.

5.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSDESIGN
Här ges ger en översikt av avhandlingsstudiens utformning samt metod 
och empiriska material. Syftet med denna avhandling har varit att fördjupa 
kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata 
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mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud 
i detsamma. I en praktiknära ansats har strävan varit att förstå denna prob-
lematik i den vardagliga skolpraktiken utifrån både elevers och lärares per-
spektiv. Metodiskt har detta gjorts genom att ta del av elevers och lärares 
resonemang och diskussioner av både användningen av mobiltelefoner i 
deras klassrum och policys och regler för denna användning i ett antal 
fallstudier (Flyvbjerg, 2011; Merriam, 1998). 

Avhandlingen bygger på fyra fallstudier. Studie 1–3 tar ett elevperspek-
tiv och Studie 4 tar ett lärarperspektiv. Gemensamt för avhandlingens fyra 
studier är att de är fenomeninriktade (användningen av mobiler i skolan), 
utgår från aktörernas (elevernas och lärarnas) uppfattningar. De fyra studi-
erna bygger delvis på varandra. De kontextuella villkoren är av relevans och 
en utgångspunkt för avhandlingens studie. Med utgångspunkt i resultaten 
från den första studien undersöktes samma uppsättning av frågor vidare i 
Studie 2 och 3, i andra kontexter där andra specifika förhållanden rådde, 
i skolor med elever i andra åldrar, med olika tillgång till digital teknologi 
och i skolor med varierande reglering av och förhållningssätt till elevernas 
mobilanvändning. De kontextuella villkoren är också av särskild relevans 
och en utgångspunkt för Studie 4 som adresserar frågan om reglering av 
elevernas mobilanvändning med ett mobiltelefonförbud.

Tabell 1 redogör för den övergripande designen för avhandlingens res-
pektive studier. Här presenteras syfte och frågeställningar, metod och data, 
deltagare samt var studien har publicerats.

Tabell 1. Design av avhandlingens ingående studier.
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mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud 
i detsamma. I en praktiknära ansats har strävan varit att förstå denna prob-
lematik i den vardagliga skolpraktiken utifrån både elevers och lärares per-
spektiv. Metodiskt har detta gjorts genom att ta del av elevers och lärares 
resonemang och diskussioner av både användningen av mobiltelefoner i 
deras klassrum och policys och regler för denna användning i ett antal 
fallstudier (Flyvbjerg, 2011; Merriam, 1998). 

Avhandlingen bygger på fyra fallstudier. Studie 1–3 tar ett elevperspek-
tiv och Studie 4 tar ett lärarperspektiv. Gemensamt för avhandlingens fyra 
studier är att de är fenomeninriktade (användningen av mobiler i skolan), 
utgår från aktörernas (elevernas och lärarnas) uppfattningar. De fyra studi-
erna bygger delvis på varandra. De kontextuella villkoren är av relevans och 
en utgångspunkt för avhandlingens studie. Med utgångspunkt i resultaten 
från den första studien undersöktes samma uppsättning av frågor vidare i 
Studie 2 och 3, i andra kontexter där andra specifika förhållanden rådde, 
i skolor med elever i andra åldrar, med olika tillgång till digital teknologi 
och i skolor med varierande reglering av och förhållningssätt till elevernas 
mobilanvändning. De kontextuella villkoren är också av särskild relevans 
och en utgångspunkt för Studie 4 som adresserar frågan om reglering av 
elevernas mobilanvändning med ett mobiltelefonförbud.

Tabell 1 redogör för den övergripande designen för avhandlingens res-
pektive studier. Här presenteras syfte och frågeställningar, metod och data, 
deltagare samt var studien har publicerats.

Tabell 1. Design av avhandlingens ingående studier.
Pu

bl
ik

at
io

n

O
tt,

 T
., 

G
rig

ic
 M

ag
nu

ss
on

, A
., 

W
ei

le
nm

an
n,

 A
. &

 H
år

d 
af

 S
eg

er
sta

d,
 

Y.
 (2

01
8)

. “
It 

m
us

t n
ot

 d
ist

ur
b,

 it
’s 

as
 

sim
pl

e 
as

 th
at

”:
 S

tu
de

nt
s’ 

vo
ic

es
 o

n 
m

ob
ile

 p
ho

ne
s i

n 
th

e 
in

fra
str

uc
tu

re
 fo

r 
le

ar
ni

ng
 in

 S
w

ed
ish

 u
pp

er
 se

co
nd

ar
y 

sc
ho

ol
. E

du
ca

tio
n 

an
d 

In
fo

rm
at

io
n 

Te
ch

no
lo

gi
es,

 2
3(

1)
, p

p.
51

7–
53

6.

G
rig

ic
 M

ag
nu

ss
on

, A
., 

H
år

d 
af

 
Se

ge
rs

ta
d,

 Y
. &

 S
of

ko
va

 H
as

he
m

i, 
S.

 
(2

01
7)

. T
ec

hn
ol

og
y 

of
 c

ho
ic

e:
 C

ha
l-

le
ng

es
 a

nd
 o

pp
or

tu
ni

tie
s o

f m
ob

ile
 

ph
on

es
 in

 sc
ho

ol
. I

n 
Pr

oc
ee

di
ng

s o
f t

he
 

9t
h 

In
te

rn
at

io
na

l C
on

fer
en

ce
 o

n 
Ed

uc
a-

tio
n 

an
d 

N
ew

 L
ea

rn
in

g T
ec

hn
ol

og
ies

, 
67

2–
68

1.

G
rig

ic
 M

ag
nu

ss
on

, A
. (

20
19

). 
A 

pu
pi

l 
pe

rs
pe

ct
iv

e 
on

 th
e 

im
pa

ct
 o

f a
 m

ob
ile

 
ph

on
e 

ba
n 

in
 a

 se
co

nd
ar

y 
sc

ho
ol

. I
n 

Pr
oc

ee
di

ng
s o

f t
he

 1
2t

h 
an

nu
al

 In
te

rn
a-

tio
na

l C
on

fer
en

ce
 o

f E
du

ca
tio

n,
 R

ese
ar

ch
 

an
d 

In
no

va
tio

n,
 8

34
5-

83
48

.

G
rig

ic
 M

ag
nu

ss
on

, A
., 

O
tt,

 T
., 

H
år

d 
af

 S
eg

er
sta

d,
 Y

. &
 S

of
ko

va
 H

as
he

m
i, 

S.
 (2

02
2)

. C
om

pl
ex

iti
es

 o
f m

an
ag

in
g 

a 
m

ob
ile

 p
ho

ne
 b

an
 in

 th
e 

di
gi

ta
lis

ed
 

sc
ho

ol
s’ 

cl
as

sr
oo

m
. (

su
bm

itt
ed

).

D
el

ta
ga

re

El
ev

er
 p

å 
gy

m
-

na
sie

t, 
åk

 1
-3

El
ev

er
 p

å 
gr

un
ds

ko
la

n,
 

åk
 8

El
ev

er
 p

å 
gr

un
ds

ko
la

n,
 

åk
 7

 &
 8

G
ym

na
sie

lä
ra

re
 

i e
tt 

lä
ra

rla
g.

D
es

ig
n,

 m
et

od
 &

 d
at

a

Fa
lls

tu
di

e,
 i 

tv
å 

gy
m

-
na

sie
sk

ol
or

.
Fo

ku
sg

ru
pp

in
te

rv
ju

er
, 

lju
di

ns
pe

la
de

 (4
).

W
eb

be
nk

ät
 (n

=2
06

)

Fa
lls

tu
di

e 
i e

n 
gr

un
d-

sk
ol

a.
Fo

ku
sg

ru
pp

in
te

rv
ju

er
, 

lju
di

ns
pe

la
de

 (2
).

Fa
lls

tu
di

e 
i e

n 
gr

un
d-

sk
ol

a.
Fo

ku
sg

ru
pp

in
te

rv
ju

er
, 

lju
di

ns
pe

la
de

 (3
).

Fa
lls

tu
di

e 
i e

n 
gy

m
-

na
sie

sk
ol

a.
 L

on
gi

-
tu

di
ne

ll 
de

sig
n.

Lj
ud

in
sp

el
ni

ng
 a

v 
te

m
at

isk
a 

sa
m

ta
l i

 e
tt 

lä
ra

rla
g.

 (1
3)

.

Fr
åg

es
tä

lln
in

ga
r

V
ilk

a 
up

pf
at

tn
in

ga
r h

ar
 

el
ev

er
na

 o
m

 a
nv

än
dn

-
in

g 
av

 m
ob

ilt
el

ef
on

er
 

i e
n 

sk
ol

m
ilj

ö 
dä

r a
lla

 
el

ev
er

 h
ar

 ti
llg

ån
g 

til
l e

n 
up

pk
op

pl
ad

 d
at

or
 so

m
 

til
lh

an
da

hå
lls

 a
v 

sk
ol

an
?

H
ur

 u
pp

fa
tta

r e
le

v-
er

na
 a

nv
än

dn
in

ge
n 

av
 

m
ob

ilt
el

ef
on

er
 i 

kl
as

sr
um

-
m

et
 i 

en
 sk

ol
a 

m
ed

 e
tt 

m
ob

ilt
el

ef
on

fö
rb

ud
?

H
ur

 h
an

te
ra

r l
är

ar
na

 
m

ob
ilf

ör
bu

de
t?

V
ilk

a 
frå

go
r t

ar
 lä

ra
re

 u
pp

 
nä

r d
e 

ge
no

m
fö

r f
ör

bu
de

t?

Sy
ft

e

At
t b

id
ra

 ti
ll 

fö
rs

tå
el

se
n 

fö
r 

hu
r e

le
ve

rn
as

 a
nv

än
dn

in
g 

av
 m

ob
ilt

el
ef

on
en

 i 
sk

ol
an

 
på

ve
rk

ar
 d

er
as

 sk
ol

pr
ak

tik
 

oc
h 

ge
 e

n 
in

bl
ic

k 
i h

ur
 e

le
ve

r 
re

so
ne

ra
r o

m
 a

tt 
ha

nt
er

a 
m

ob
ilt

el
ef

on
er

 p
å 

gr
än

se
n 

av
 sk

ol
an

s i
nf

ra
str

uk
tu

r f
ör

 
lä

ra
nd

e.

At
t u

nd
er

sö
ka

 h
ur

 h
ög

-
sta

di
ee

le
ve

r r
es

on
er

ar
 o

m
 si

n 
an

vä
nd

ni
ng

 a
v 

m
ob

ilt
el

ef
on

er
 

i k
la

ss
ru

m
m

et
.

At
t u

nd
er

sö
ka

 h
ur

 h
ög

-
sta

di
ee

le
ve

r r
es

on
er

ar
 o

m
 si

n 
an

vä
nd

ni
ng

 a
v 

m
ob

ilt
el

ef
on

er
 

un
de

r l
ek

tio
ns

tid
.

At
t ö

ka
 v

år
 fö

rs
tå

el
se

 fö
r 

lä
ra

re
s i

m
pl

em
en

te
rin

g 
av

 e
tt 

m
ob

ilf
ör

bu
d 

un
de

r l
ek

tio
ns

tid
 

i e
n 

sk
ol

a 
m

ed
 e

n 
av

an
ce

ra
d 

di
gi

ta
l i

nf
ra

str
uk

tu
r, 

fö
rp

-
lik

ta
de

 a
tt 

an
vä

nd
a 

di
gi

ta
la

 
ve

rk
ty

g 
fö

r b
åd

e 
pe

da
go

gi
sk

a 
oc

h 
ad

m
in

ist
ra

tiv
a 

än
da

m
ål

.

St
ud

ie
 1

St
ud

ie
 2

St
ud

ie
 3

St
ud

ie
 4



82

5.1.1 PRAKTIKNÄRA FORSKNING

Gemensamt för avhandlingens fyra studier är att de är praktiknära. Prak-
tiknära forskning är ett brett begrepp som kan definieras på olika sätt (jfr. 
Serder & Malmström, 2020) och där tillvägagångssättet inte är självklart 
(jfr. Bergström & Ekström, 2015). Utifrån hur begreppet har använts 
de senaste åren beskriver Serder och Malmström (2020) att den min-
sta gemensamma nämnaren för praktiknära forskning är någon form av 
samarbete mellan praktiker och forskare (s. 106). I ett sådant samarbete 
synliggörs lärares praxis- eller erfarenhetsbaserade kunskap, vilket kan vara 
en tillgång (Jacquelien och Bulterman-Bos, 2008). 

Denna avhandling tar utgångspunkt i denna förståelse av praktiknära 
forskning. En annan viktig utgångspunkt är att avhandlingsarbetet bedriv-
its inom ramen för forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsveten-
skap och lärarforskning), som är ett institutionellt samarbete mellan Göte-
borgs universitet och huvudmän för skolan. Forskarutbildningen inom 
CUL kan ses som en vidareutbildning för lärare till forskare, där jag bygger 
vidare på min lärarutbildning och mina erfarenheter som lärare. Valet av 
forskningsområde är också sprunget ur mina egna erfarenheter som lärare.

Avhandlingsarbetet är också praktiknära i den meningen att studierna 
bottnar i en problematik som är verksamhetens – skolans - problematik. 
Arbetet fokuserar på ett problemområde (användningen av elevers privata 
mobiler i skolan) som i högsta grad är relevant i skolans vardagspraktik, 
och har så varit sedan eleverna började ta med sina mobiltelefoner till 
skolan mot slutet av 1990-talet (jfr. Sharples, 2002). 

För elevstudierna (Studie 1–3) innebär den praktiknära ansatsen att 
studiernas problemformulering tagit sin utgångspunkt i de många diskus-
sioner om mobiltelefonens vara eller icke vara i klassrummet som uppstod 
bland oss lärare under mina tio år som yrkesverksam lärare, och som sam-
tidigt var och har varit en pågående diskussion på olika nivåer i samhället. 
Då dessa diskussioner aldrig inkluderade elevernas perspektiv uppstod ett 
genuint intresse att utforska vad eleverna tyckte, tänkte och hur och till 
vad de använde sina mobiltelefoner i klassrummet. Elevstudierna bottnar 
således i ett praktikrelaterat problem, baserat på erfarenheten av de många 
situationer i den dagliga verksamheten där vi som lärare brottats med frå-
gan om elevernas användning av sina privata mobiler i klassrummet, och 
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tar ett elevperspektiv på frågan om mobiltelefonen i skolan och då framför 
allt deras användning under lektionstid. 

Avhandlingsarbetet är också praktiknära genom att arbetet skett i en 
undervisningskontext i samverkan med verksamma lärare (se Carlgren, 
2010). För Studie 4 innebär detta att genomförandet av studien bygger på 
ett samarbete mellan yrkesverksamma lärare och mig som forskare. En av 
de lärare som medverkar i Studie 4 (Ott) är också forskarutbildad. Van de 
Ven (2007) definierar samarbetet mellan forskare, akademiker, och prak-
tiker som: 

A relationship that involves negotiation and collaboration between 
researchers and practitioners in a learning community; such a com-
munity jointly produces knowledge that can both advance the scien-
tific enterprise and enlighten a community of practitioners (s. 7)

För Studie 4 handlar det således om att genom ett samarbete mellan 
forskare och praktiker tillvarata lärares erfarenheter och lärarpraktikens 
villkor med kunskapsutveckling som mål. Det praktiknära samarbetet har 
inneburit att identifiera och utgå från ett verkligt problem för att generera 
kunskap som är relevant och användbar för både praktiken och forsknings-
fältet genom olika arbetsinsatser där: a) lärarna på eget initiativ formulerat 
en mobiltelefonpolicy som innebar ett mobiltelefonförbud och implemen-
terade den i sin undervisningspraktik, och där b) jag som forskare designat 
studien i samarbete med lärarna. Studiens designades och genomfördes 
utifrån både lärarnas artikulerade problem och de kontextuella villkor 
som fanns, för att kunna följa och utforska lärarnas implementation av 
mobiltelefonförbudet. 

5.1.2 FALLSTUDIER

Avhandlingsstudien bygger på fyra fallstudier. Olika forskare definierar 
fallstudier på olika sätt, vilket medför att det inte finns någon given refer-
ensram för hur en fallstudie ska utformas eller genomföras (jfr. Flyvbjerg, 
2011). Creswells (2013) beskrivning av fallstudier som metod ger dock en 
bra sammanfattning:
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 The case study method “explores a real-life, contemporary bounded 
system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time, through 
detailed, in- depth data collection involving multiple sources of infor-
mation... (s.97)

Fallstudiebaserad forskning kan vara såväl kvantitativ som kvalitativ (jfr. 
Yazan, 2015). Likaså är det vanligt att använda flera olika metoder såsom 
att kombinera enkäter med statistiska metoder för analys och validering 
med observationer eller olika typer av intervjuer (Yazan, 2015). Trots 
brist på enhetligt förhållningssätt till fallstudier som metod är det gemen-
samma att man använder en forskningsdesign som möjliggör en dju-
pgående och detaljerad undersökning av ett specifikt fall (ett studieobjekt) 
såsom en person, grupp, organisation, händelse, artefakt, gemenskap eller 
ett fenomen i ett avgränsat sammanhang (Merriam,1998; Stake, 1995; 
Yin, 2014). Förutom att erbjuda forskaren en möjlighet att undersöka ett 
fenomen inom dess lokala kontext, ställs i fallstudier oftast frågorna hur 
och varför (Yin, 2014). Yin (2014) argumenterar att oavsett forskningsfält 
och intresse så finns ett behov av en fallstudieansats om syftet är att förstå 
komplexa sociala fenomen: 

… the distinctive need for case studies arises out of the desire to 
understand complex social phenomena. In brief, the case study 
method allows investigators to retain the holistic and meaning full 
characteristics of real-life events – such as individual life cycles, small 
group behaviour, organizational and managerial processes, neighbor-
hood change, school performance, international relations and the 
maturation of industries. (s. 4).

Avhandlingens fallstudier har främst en kvalitativ ansats och kombinerar 
fokusgruppintervjuer och lärarlagsdiskussioner. Dessutom kompletteras 
de kvalitativa forskningsmetoderna med en enkätstudie. Fallstudie som 
metod har fungerat som en strategi, ett angreppssätt, för att djupgående 
studera ett fenomen i dess autentiska kontext (Merriam, 1998). För avhan-
dlingens studier innebär detta att fallstudieforskning ger en möjlighet att 
komma nära fenomenet så som det tar sig uttryck i praktiken (jfr. Flyvb-
jerg, 2011). Likaså möjliggörs studier av kontextuella betingelser (Mer-
riam, 1998; Yin, 2014). Elvers och lärares skolvardag är i sig ett komplext 

85

socialt fenomen som tar sig olika uttryck på olika skolor och i skilda skol-
miljöer. En skolas kulturella, lokala och klassbundna eller till och med 
lärarbundna diskurser spelas ut på olika sätt i dessa skilda skolmiljöer 
vilket i sin tur påverkar elevernas och lärarnas uppfattningar och använd-
ningen av elevernas mobiler i klassrummet. Fallstudier som metod har gett 
möjlighet att närma sig och skildra verkligheten så som elever och lärare 
uppfattar den och därmed bidra till fördjupad kunskap om användningen 
av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet, 
både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften. 

Utgångspunkten för att varje enskild studie ska ses som ett separat fall 
är att elevernas och lärarnas uppfattningar och utsagor om användnin-
gen av elevernas mobiler behöver undersökas i relation till de kontextuella 
villkor som är relevanta för varje enskild studies skola/skolor (Flyvbjerg, 
2011). Fallstudieansatsen har även varit relevant i en longitudinell studie, 
som Studie 4, där syftet var att systematiskt studera ett specifikt fenomen, 
nämligen implementeringen av ett mobiltelefonförbud, över tid (Mer-
riam, 1998; Yin, 2014). 

Även om fallstudier är vanligt förekommande i forskning inom en rad 
olika discipliner inom såväl samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenska-
plig forskning (Merriam, 1998; Yin, 2014) finns metodologiska begrän-
sningar som bör uppmärksammas (se t.ex. Flyvbjerg, 2011; Hyett m.fl., 
2014). 

För det första tenderar fallstudier att vara mycket kontextuella och 
specifika vilket kan bidra med svårigheter vad gäller generaliserbarhet. 
Detta leder i sin tur till frågor gällande validitet och om resultaten kan ses 
som korrekta eller tillförlitliga. Syftet med avhandlingens studier är inte att 
bidra med generella slutsatser gällande elevers mobilanvändning i skolan. 
Syftet är att bidra med fördjupad kunskap om detta utifrån undersökn-
ingar av hur ett komplext socialt fenomen tar sig uttryck inom en lokal 
skolkontext med specifika kontextuella villkor som påverkar elevernas och 
lärarnas skolvardag (Merriam, 1998; Yin, 2014).

För det andra finns frågor gällande urvalsbias, det vill säga urvalet av ett 
fall. Det finns en risk att fallstudier genom till exempel val av fall leder till 
att bekräfta forskarens subjektiva och/ eller godtyckliga uppfattningar. Det 
är något som enligt Flyvbjerg (2003) inte visat sig stämma i praktiken, som 
i stället visar att forskares förutfattade meningar eller hypoteser ofta varit 
fel och lett till att forskaren fått ompröva sina idéer och hypoteser. 
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möjlighet att närma sig och skildra verkligheten så som elever och lärare 
uppfattar den och därmed bidra till fördjupad kunskap om användningen 
av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet, 
både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften. 
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2011). Fallstudieansatsen har även varit relevant i en longitudinell studie, 
som Studie 4, där syftet var att systematiskt studera ett specifikt fenomen, 
nämligen implementeringen av ett mobiltelefonförbud, över tid (Mer-
riam, 1998; Yin, 2014). 
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olika discipliner inom såväl samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenska-
plig forskning (Merriam, 1998; Yin, 2014) finns metodologiska begrän-
sningar som bör uppmärksammas (se t.ex. Flyvbjerg, 2011; Hyett m.fl., 
2014). 

För det första tenderar fallstudier att vara mycket kontextuella och 
specifika vilket kan bidra med svårigheter vad gäller generaliserbarhet. 
Detta leder i sin tur till frågor gällande validitet och om resultaten kan ses 
som korrekta eller tillförlitliga. Syftet med avhandlingens studier är inte att 
bidra med generella slutsatser gällande elevers mobilanvändning i skolan. 
Syftet är att bidra med fördjupad kunskap om detta utifrån undersökn-
ingar av hur ett komplext socialt fenomen tar sig uttryck inom en lokal 
skolkontext med specifika kontextuella villkor som påverkar elevernas och 
lärarnas skolvardag (Merriam, 1998; Yin, 2014).

För det andra finns frågor gällande urvalsbias, det vill säga urvalet av ett 
fall. Det finns en risk att fallstudier genom till exempel val av fall leder till 
att bekräfta forskarens subjektiva och/ eller godtyckliga uppfattningar. Det 
är något som enligt Flyvbjerg (2003) inte visat sig stämma i praktiken, som 
i stället visar att forskares förutfattade meningar eller hypoteser ofta varit 
fel och lett till att forskaren fått ompröva sina idéer och hypoteser. 
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5.2 VAL AV FALLSTUDIE
I Studie 1–3 utforskades samma frågeställningar i tre olika kontexter. 
Strategiska urval ligger därför till grund för valet av skola att genomföra 
respektive studie på. De enskilda skolorna skulle skilja sig åt vad gäller 
elevernas ålder, skolornas infrastruktur för digital teknologi och reglering 
av elevernas mobiltelefonanvändning under lektionstid. Utgångsläget var 
de kontextuella villkor som gällde för Studie 1. Studie 1 är ett gemensamt 
projekt med Torbjörn Ott6 som då var doktorand men nu är filosofie dok-
tor (se Ott, 2017). Urvalskriterierna för Studie 2 och 3 utgår från urvals-
kriterierna i Studie 1 och utvecklades för att utforska forskningsfrågorna i 
olika kontexter: 

• Skolstadium (högstadium i stället för gymnasium)
• Skolans arbetsgång med att tillhandahålla digital teknologi till 

eleverna (1:1 i stället för datorsalar och klassuppsättningar med 
laptops eller iPads)

• Förhållningssätt (regler) till elevers användning av sina privata 
mobiltelefoner i skolan (fri användning vs mobiltelefonförbud)

Olika tillgång till digital teknologi ska här förstås som att varje enskild 
skolas infrastruktur skiljer sig och har påverkan på elevens utbildning. 
Tillgången till digital teknologi var god i de studerade skolorna. Däremot 
varierade sättet att tillhandahålla digital teknologi (se tabell 2 nedan). 

Studie 1 fokuserade på gymnasiet och studie 2 och 3 på högstadiet. 
En anledning till detta var rapporter som indikerar att mobilanvändning 
förändras under den utveckling som eleverna genomgår mellan högstadiet 
och gymnasiet (se t.ex. Skolverket, 2016). Ålders- och stadievariation har 
inte nyanserats eller fokuserats tillräckligt i tidigare studier av mobiltelefo-
nanvändning i skolan. Detta innebar en utvidgning av forskningsfokus till 
att även studera elever på högstadiet (i åldrarna 13–15 år), vilket i sin tur 

6  Studie 1 (Ott m.fl., 2018) är ett gemensamt arbete där jag och en annan doktorand, 
Torbjörn Ott, tillsammans utformade och genomförde studien. Dock hade Ott redan 
påbörjat arbete där urvalet av skolor redan hade gjorts vid den tidpunkt jag blev involverad 
i studien. 
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aktualiserar ett antal ytterligare forskningsetiska frågor (vilket diskuteras i 
avsnitt 5.7, nedan). 

Med sitt fokus på lärares perspektiv på elevers mobiltelefonanvändning 
i skolan syftar Studie 4 till att komplettera elevstudierna. Som sagts ovan, 
utforskar Studie 4 ett lärarinitierat projekt att implementera ett mobiltele-
fonförbud på en specifik gymnasieskola. I egenskap av forskare med lärar-
bakgrund inviterades jag av lärarlaget att studera deras process i samver-
kan med en av de medverkande lärarna, lektor Torbjörn Ott. Detta gav 
oss möjlighet att komplettera elevstudierna med en longitudinell studie 
av lärares perspektiv på elevernas användning av sina privata mobiltele-
foner i klassrummet och därmed fördjupa förståelsen av forskningsprob-
lematiken. Studiens fokus på implementeringen och hanteringen av ett 
lärarinitierat mobiltelefonförbud under lektionstid innebär en avgränsn-
ing. Men samtidigt är denna inskränkning relevant i ett lärarperspektiv, 
där mobiltelefonförbud är ett instrument för att reglera användningen av 
elevernas privata mobiltelefoner i sina klassrum. 

Tabell 2, redogör för varje studies specifika kontext och dess kontex-
tuella faktorer. 
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Tabell 2. Skolor i Studie 1–4.

Skola
Skoltyp och 
stadium Årskurs Mobiltelefonpolicy 1:1-skola Studie

A
Fristående 
gymnasieskola 1-3

Mobiltelefonförbud 
uttalat av rektor, men 
i praktiken upp till 
varje enskild lärare 
att avgöra

Nej, tillgång 
till klassupp-
sättningar av 
laptops och 
lärplattor 
samt tillgång 
till datasal 1

B
Fristående 
gymnasieskola 1-3

Mobiltelefonförbud 
uttalat av rektor, men 
i praktiken upp till 
varje enskild lärare 
att avgöra

Nej, tillgång 
till klassupp-
sättningar av 
laptops och 
lärplattor 
samt tillgång 
till datasal 1

C
Kommunal 
högstadieskola 8

Tillåtet att använda 
mobiltelefoner Ja, laptops 2

D
Kommunal 
högstadieskola 7 och 8

Mobiltelefonförbud 
utskrivet i skolans 
ordningsregler Ja, laptops 3

E
Kommunal 
gymnasieskola 1

Lärarna implemen-
terar ett kollektivt 
och muntligt överen-
skommet mobiltele-
fonförbud Ja, laptops 4

De fem skolorna, A – E, har som vi kan se av Tabell 2, ovan, olika sätt att 
ge eleverna tillgång till digital teknologi och skilda förhållningsätt med 
regler för hur mobiltelefonen får eller inte får användas under lektionstid. 
Mer information om respektive skola ges under beskrivningen av respek-
tive studie, se 5.6, nedan. 
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5.3 DATAGENERERING
Avhandlingens empiriska material har genererats under olika faser av 
avhandlingsarbetet i samband med respektive studie. Data har genererats 
genom att elever har besvarat en webbenkät, genom fokusgruppintervjuer 
med elever, och genom att följa ett lärarlag och ta del av deras diskussioner 
under deras veckovisa lärarlagsmöten. Tabell 3 ger en överblick av metod, 
skola och tidpunkt för datagenereringen i varje enskild studie. 

Tabell 3. Metod för datagenerering i Studie 1, 2, 3 och 4.

Studie Skola
Tidpunkt för 
datagenerering Metod för datagenerering

1 A 
okt 2015 - feb 
2016 Fokusgruppintervju och webbenkät

1 B
okt 2015 - feb 
2016 Fokusgruppintervju och webbenkät

2 C mars-maj 2016 Fokusgruppintervju
3 D jan-april 2017 Fokusgruppintervju

4 E
maj 2018 - juni 
2019 Lärarlagsdiskussioner 

5.3.1 FOKUSGRUPPINTERVJUER

Fokusgruppintervjun är en kvalitativ datainsamlingsmetod, som ligger 
någonstans mellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observation 
där moderatorns roll avgör vilken grad av struktur och styrning fokusgrup-
perna får (Morgan, 1997). Fokusgruppintervjun som datainsamlingsme-
tod definierar Morgan (1997) som: 

A research technique that collects data through group interaction on 
a topic determined by the researcher. In essence it it’s the researcher’s 
interest that provides the focus, whereas the data themselves come 
from group interaction. (s 6). 

Fokusgruppintervjun har varit vanligt förekommande inom samhällsvet-
enskaplig- (Sagoe, 2012) och utbildningsvetenskaplig forskning (Vaughn 
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m.fl., 1996). Ett argument för att använda sig av fokusgrupper i just utbild-
ningsvetenskapliga studier är enligt Vaughn m.fl. (1996) att metoden 
möjliggör att olika perspektiv kan synliggöras vid ett och samma tillfälle. 
Wilkinson (1999, s. 64) argumenterar för att fokusgrupper borde använ-
das i större utsträckning inom till exempel feministisk- eller minoritets-
forskning då metoden är kontextuell och icke-hierarkisk då forskaren inte 
besitter all makt. Både Vaughns m.fl. (1996) och Wilkinsons (1999) argu-
ment är ytterligare ett motiv till att fokusgrupper användes för elevstudi-
erna, särskilt då elever i tidigare studier av olika anledningar inte lika ofta 
fått/får sina röster hörda. I avhandlingens studier har valet att använda 
fokusgrupper främst bottnat i att fokusgrupper möjliggör att utifrån ett 
gemensamt fokus (mobiler i skolan) samla elever som delar erfarenheter, 
för att sedan ta del av deras gemensamma resonemang och diskussioner.

Fokusgrupper kan användas på många olika sätt, till exempel som en 
explorativ introduktion till ett obekant område eller en pilotstudie inför en 
större intervju. I Studie 1 har metoden också använts som ett komplement 
till den genomförda webbenkäten, för att tolka och fördjupa resultatet av 
denna mer kvantitativa undersökning (Frey & Fontana, 1991; Morgan, 
1997).

Valet att använda fokusgrupper som metod i elevstudierna grundar sig 
också på att fokusgruppsmetodiken bygger på antagandet att ny kunskap 
skapas i interaktion mellan deltagare som delar sina erfarenheter och upp-
fattningar av ett gemensamt tema, frågeställning eller fenomen (Bryman, 
2016; Kreuger och Casey, 2015), till skillnad från till exempelvis enskilda 
intervjuer, där intervjuaren ställer frågor som respondenten besvarar. Detta 
har möjliggjort att komma nära elevernas perspektiv. 

Under fokusgrupperna uttryckte eleverna både individuella och gemen-
samma erfarenheter. När eleverna ställde frågor till varandra eller ifrågasatte 
varandra möjliggjordes att även få ta del av elevernas skilda uppfattningar. 
Till viss del ger fokusgruppintervjun också tillgång till orsakerna till att 
eleverna tänkte/tyckte som de gjorde. Detta har tydliggjort och fördju-
pat avhandlingsstudiens elevperspektiv. Strukturen för genomförandet av 
fokusgrupperna har i princip varit den samma för alla tre elevstudierna. 
En mer detaljerad beskrivning ges för varje enskild studie, se 5.6, nedan.

Kreuger och Casey (2015) argumenterar för att fokusgruppintervjun 
inte bör användas som den enda metoden för datagenerering, utan vara 
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en del av en större undersökningsdesign. I relation till hela avhandling-
sarbetet kan man säga att detta har beaktats genom att också använda en 
webbenkät i Studie 1 och lärarlagsdiskussioner i Studie 4. Grunddesignen, 
med både elev- och lärarstudier, innebär också en form av triangulering, 
som möter Kreuger och Caseys argument.

Det finns flera utmaningar med att använda fokusgrupp som data-
genereringsmetod som begrundats både inför valet av fokusgrupper som 
metod och inför genomförandet av varje enskild fokusgrupp. En utman-
ing ligger i att säkerställa att diskussionsfrågorna är relevanta, men även 
engagerade för att kunna få till en bra diskussion (Kreuger & Casey, 2015). 
I studiernas fokusgrupper har användningen av mobiltelefoner under lek-
tionstid setts som ett ämne som i hög grad berört eleverna, då frågan berör 
elevernas egen användning. Som i alla grupper kan sammansättningen av 
personer antingen bidra till en gruppdynamik som underlättar respektive 
hindrar ett öppet samtal och diskussion (Kreuger & Casey, 2015. Som 
deltagare kan man känna sig pressad att tänka likadant som andra, eller 
så vågar man inte framföra sin tanke. Vissa deltagare kan även få en mer 
tongivande roll medan andra inte ges utrymme. Dessa aspekter kan vara 
särskilt närvarande då man studerar elever i högstadie- och gymnasieålder. 
Därför behöver moderatorn vara skicklig i att både underlätta diskussion 
och se till att alla röster hörs. Här har min lärarbakgrund, med mina tidi-
gare erfarenheter av att samtala och diskutera med elever, kunnat styrka 
mig i min roll som moderator. Slutligen kan samtalet även påverkas av 
moderatorn som leder samtalet (Kreuger & Casey, 2015). Som moderator 
har jag därför gjort mitt yttersta för att inte vara partisk och hålla mig neu-
tral i frågan. Moderatorn har dock en potentiell fördel vid fokusgrupper, 
jämfört med till exempel enskilda intervjuer, där moderatorns påverkan i 
form av samtalsledare minskar, som beskrivits ovan. 

5.3.2 WEBBENKÄT

För att undersöka i vilken utsträckning, med vilket syfte och upplevda hin-
der gällande användningen av mobiltelefoner i skolan utformades inom 
ramen för Studie 1 en webbaserad enkät. Webbenkäten konstruerades i 
Google forms med sammanlagt tolv frågor som rörde a) demografiska 
frågor såsom kön och ålder, b) flervalsfrågor av utvärderande karaktär i syfte 



90

m.fl., 1996). Ett argument för att använda sig av fokusgrupper i just utbild-
ningsvetenskapliga studier är enligt Vaughn m.fl. (1996) att metoden 
möjliggör att olika perspektiv kan synliggöras vid ett och samma tillfälle. 
Wilkinson (1999, s. 64) argumenterar för att fokusgrupper borde använ-
das i större utsträckning inom till exempel feministisk- eller minoritets-
forskning då metoden är kontextuell och icke-hierarkisk då forskaren inte 
besitter all makt. Både Vaughns m.fl. (1996) och Wilkinsons (1999) argu-
ment är ytterligare ett motiv till att fokusgrupper användes för elevstudi-
erna, särskilt då elever i tidigare studier av olika anledningar inte lika ofta 
fått/får sina röster hörda. I avhandlingens studier har valet att använda 
fokusgrupper främst bottnat i att fokusgrupper möjliggör att utifrån ett 
gemensamt fokus (mobiler i skolan) samla elever som delar erfarenheter, 
för att sedan ta del av deras gemensamma resonemang och diskussioner.

Fokusgrupper kan användas på många olika sätt, till exempel som en 
explorativ introduktion till ett obekant område eller en pilotstudie inför en 
större intervju. I Studie 1 har metoden också använts som ett komplement 
till den genomförda webbenkäten, för att tolka och fördjupa resultatet av 
denna mer kvantitativa undersökning (Frey & Fontana, 1991; Morgan, 
1997).

Valet att använda fokusgrupper som metod i elevstudierna grundar sig 
också på att fokusgruppsmetodiken bygger på antagandet att ny kunskap 
skapas i interaktion mellan deltagare som delar sina erfarenheter och upp-
fattningar av ett gemensamt tema, frågeställning eller fenomen (Bryman, 
2016; Kreuger och Casey, 2015), till skillnad från till exempelvis enskilda 
intervjuer, där intervjuaren ställer frågor som respondenten besvarar. Detta 
har möjliggjort att komma nära elevernas perspektiv. 

Under fokusgrupperna uttryckte eleverna både individuella och gemen-
samma erfarenheter. När eleverna ställde frågor till varandra eller ifrågasatte 
varandra möjliggjordes att även få ta del av elevernas skilda uppfattningar. 
Till viss del ger fokusgruppintervjun också tillgång till orsakerna till att 
eleverna tänkte/tyckte som de gjorde. Detta har tydliggjort och fördju-
pat avhandlingsstudiens elevperspektiv. Strukturen för genomförandet av 
fokusgrupperna har i princip varit den samma för alla tre elevstudierna. 
En mer detaljerad beskrivning ges för varje enskild studie, se 5.6, nedan.

Kreuger och Casey (2015) argumenterar för att fokusgruppintervjun 
inte bör användas som den enda metoden för datagenerering, utan vara 

91

en del av en större undersökningsdesign. I relation till hela avhandling-
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att fånga användningsfrekvens och för vilka ändamål mobilen användes, 
c) öppna frågor om upplevda hinder samt önskvärd användning. Enkäten 
utformades med syfte att: 

1. Utgöra grunden för urvalet av elever till de tänkta fokusgruppin-
tervjuerna

2. Guida vid utformningen av intervjuguiden för fokusgruppin-
tervjuerna 

3. Bidra med data för analysen i Artikel 1 (Ott m.fl., 2018).

Studie 1 genomfördes i samarbete med Ott som primärt ansvarade för 
utformningen och distribueringen av webbenkäten (se Ott, 2017). 

5.3.3 LÄRARLAGSDISKUSSIONER 

Data för Studie 4 består av ett lärarlags kollegiala samtal över tid rörande 
implementeringen av det mobiltelefonförbud som de hade initierat. Dessa 
lärarlagsdiskussioner ägde rum i en redan etablerad institutionell form, 
lärares arbetslagsmöte. Diskussionerna om mobilförbudet pågick vid 
lärarnas veckovisa möten i laget, från det att initiativet togs och under 
hela implementeringsprocessen, vilket också möjliggjorde en longitudinell 
design (se ovan), där implementeringsprocessen följdes över en längre tid. 
Under dessa diskussioner där lärarna reflekterade över sin konkreta klass-
rumspraktik lyftes både lärarnas individuella och gemensamma tankar och 
reflektioner över sin praktik. Detta innebar att såväl gemensamma som 
motstridiga perspektiv kom till uttryck, grundat i skillnader i respektive 
lärares praktik och deras individuella bakgrund, samtidigt som mobiltele-
fonförbudet var ett gemensamt projekt.

Genom observationer och ljudinspelningar av lärarnas kollegiala samtal 
ges tillgång till lärarnas professionella diskurs när det gäller införandet av 
mobiltelefonförbudet och hanteringen av detta förbud över tid. Imple-
menteringen ger, vilket är viktigt att notera, en referenspunkt för lärarnas 
kollegiala diskussioner som konkret kan synliggöra både lärares och elevers 
förhållningssätt till användningsfrågan och hur den lokala användningen 
de facto ser ut. Lärarlagsdiskussionerna synliggör rimligtvis också hur 
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implementeringsprocessen hanteras, både lokalt i lärarnas klassrum och 
som ett gemensamt projekt. 

I ett metodologiskt perspektiv kan man också se på mobiltelefonför-
budet som en intervention i klassrummet som kan tänkas ”utmana” en 
rådande ordning (i vid mening) och därmed synliggöra olika aspekter av 
denna. Logiken i detta påminner om det Vygotsky talar om som ”double 
stimulation” (se t.ex. Engeström & Sannino, 2010). En stor fördel med 
en sådan metodik är att den ger bättre tillgång till lärarnas ”reealla” pers-
pektiv på en problematik än vad intervjuer kan göra, genom att reducera 
möjligheterna till ”korrekta” svar. Det är svårt att i samtal med lärare och 
elever bortse från att det område som studeras är föremål för en politiserad 
diskussion.

5.4 DET EMPIRISKA MATERIALET 
Till övervägande del består det empiriska materialet av kvalitativa data i 
form av transskript av ljudinspelade fokusgruppintervjuer med elever och 
lärarlagsdiskussioner. Dessa fokusgruppintervjuer och inspelningar av 
lärarlagsdiskussioner kompletteras med en webbenkät till gymnasieelev-
erna i Studie 1. I tabell 4 nedan, presenteras avhandlingens samlade 
empiriska material. 

Tabell 4. Empiriskt material i Studie 1-4.

Studie
Tidpunkt för 
datagenerering

Metod för datage-
nerering

Antal fokusgrup-
per/deltagare 

Längd på 
intervjumaterial

1
okt 2015-feb 
2016

Fokusgruppintervju
 och webbenkät

4/19
N=206 212 min

2 mars-maj 2016 Fokusgruppintervju 2/11 102 min
3 jan-april 2017 Fokusgruppintervju 3/14 50 min

4
maj 2018-juni 
2019 Lärarlagsdiskussioner 13/8 201 min

Totalt nio fokusgruppintervjuer med elever genomfördes i elevstudierna. 
Studie 1 genomfördes i samverkan med Ott som då var doktorand. I stu-
dien genomfördes två av fokusgruppintervjuerna med oss båda som mod-
eratorer, och för att inte behöva ställa in eller skjuta upp två av de fyra 



92

att fånga användningsfrekvens och för vilka ändamål mobilen användes, 
c) öppna frågor om upplevda hinder samt önskvärd användning. Enkäten 
utformades med syfte att: 

1. Utgöra grunden för urvalet av elever till de tänkta fokusgruppin-
tervjuerna

2. Guida vid utformningen av intervjuguiden för fokusgruppin-
tervjuerna 

3. Bidra med data för analysen i Artikel 1 (Ott m.fl., 2018).

Studie 1 genomfördes i samarbete med Ott som primärt ansvarade för 
utformningen och distribueringen av webbenkäten (se Ott, 2017). 

5.3.3 LÄRARLAGSDISKUSSIONER 

Data för Studie 4 består av ett lärarlags kollegiala samtal över tid rörande 
implementeringen av det mobiltelefonförbud som de hade initierat. Dessa 
lärarlagsdiskussioner ägde rum i en redan etablerad institutionell form, 
lärares arbetslagsmöte. Diskussionerna om mobilförbudet pågick vid 
lärarnas veckovisa möten i laget, från det att initiativet togs och under 
hela implementeringsprocessen, vilket också möjliggjorde en longitudinell 
design (se ovan), där implementeringsprocessen följdes över en längre tid. 
Under dessa diskussioner där lärarna reflekterade över sin konkreta klass-
rumspraktik lyftes både lärarnas individuella och gemensamma tankar och 
reflektioner över sin praktik. Detta innebar att såväl gemensamma som 
motstridiga perspektiv kom till uttryck, grundat i skillnader i respektive 
lärares praktik och deras individuella bakgrund, samtidigt som mobiltele-
fonförbudet var ett gemensamt projekt.

Genom observationer och ljudinspelningar av lärarnas kollegiala samtal 
ges tillgång till lärarnas professionella diskurs när det gäller införandet av 
mobiltelefonförbudet och hanteringen av detta förbud över tid. Imple-
menteringen ger, vilket är viktigt att notera, en referenspunkt för lärarnas 
kollegiala diskussioner som konkret kan synliggöra både lärares och elevers 
förhållningssätt till användningsfrågan och hur den lokala användningen 
de facto ser ut. Lärarlagsdiskussionerna synliggör rimligtvis också hur 

93

implementeringsprocessen hanteras, både lokalt i lärarnas klassrum och 
som ett gemensamt projekt. 

I ett metodologiskt perspektiv kan man också se på mobiltelefonför-
budet som en intervention i klassrummet som kan tänkas ”utmana” en 
rådande ordning (i vid mening) och därmed synliggöra olika aspekter av 
denna. Logiken i detta påminner om det Vygotsky talar om som ”double 
stimulation” (se t.ex. Engeström & Sannino, 2010). En stor fördel med 
en sådan metodik är att den ger bättre tillgång till lärarnas ”reealla” pers-
pektiv på en problematik än vad intervjuer kan göra, genom att reducera 
möjligheterna till ”korrekta” svar. Det är svårt att i samtal med lärare och 
elever bortse från att det område som studeras är föremål för en politiserad 
diskussion.

5.4 DET EMPIRISKA MATERIALET 
Till övervägande del består det empiriska materialet av kvalitativa data i 
form av transskript av ljudinspelade fokusgruppintervjuer med elever och 
lärarlagsdiskussioner. Dessa fokusgruppintervjuer och inspelningar av 
lärarlagsdiskussioner kompletteras med en webbenkät till gymnasieelev-
erna i Studie 1. I tabell 4 nedan, presenteras avhandlingens samlade 
empiriska material. 

Tabell 4. Empiriskt material i Studie 1-4.

Studie
Tidpunkt för 
datagenerering

Metod för datage-
nerering

Antal fokusgrup-
per/deltagare 

Längd på 
intervjumaterial

1
okt 2015-feb 
2016

Fokusgruppintervju
 och webbenkät

4/19
N=206 212 min

2 mars-maj 2016 Fokusgruppintervju 2/11 102 min
3 jan-april 2017 Fokusgruppintervju 3/14 50 min

4
maj 2018-juni 
2019 Lärarlagsdiskussioner 13/8 201 min

Totalt nio fokusgruppintervjuer med elever genomfördes i elevstudierna. 
Studie 1 genomfördes i samverkan med Ott som då var doktorand. I stu-
dien genomfördes två av fokusgruppintervjuerna med oss båda som mod-
eratorer, och för att inte behöva ställa in eller skjuta upp två av de fyra 



94

planerade och inbokade intervjuerna, och på så vis riskera att de tillfrågade 
eleverna inte kunde ställa upp vid ett senare tillfälle, genomfördes två av 
Ott utan min medverkan. 

Resultaten från en webbenkät låg till grund för sammansättningen av 
fokusgrupperna som genomfördes för Studie 1. Totalt 206 elever besva-
rade enkäten. Webbenkäten distribuerades i början av december 2015 och 
initierade det samarbete som sedan kom till stånd för Studie 1. Elevernas 
svar på enkäten låg också till grund för frågorna som togs upp till diskus-
sion i fokusgrupperna.

Studie 4 innebar en praktiknära samverkan mellan forskare och lärarna 
i lärarlaget på skolan där studien genomfördes. Ott, som tidigare samar-
betat med mig i Studie 1, arbetade som disputerad lektor på skolan och 
ingick som lärare i lärarlaget. Lärarlagsdiskussionerna genomfördes under 
ledning av Ott, i hans roll som lektor och utvecklingsansvarig lärare på 
skolan. Lärarlagsdiskussionerna var en del i verksamhetens ordinarie prak-
tik. 

Av de 13 ljudinspelade lärarlagsdiskussionerna har jag deltagit vid 
två, det allra första i maj 2018 och det fjärde, i september 2018. Min roll 
vid dessa diskussioner var inlyssnande, med möjlighet att ställa frågor till 
lärarna rörande implementeringen av mobilförbudet. För att inte påverka 
lärarnas samtal ställdes endast följdfrågor i syfte att förtydliga eller utveckla 
något resonemang eller diskussion som lärarna själva initierat. 

5.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV DET 
EMPIRISKA MATERIALET 

Analysen av det empiriska materialet från de ljudinspelade fokusgrup-
pintervjuerna och lärarlagsdiskussionerna har gjorts med tematisk analys, 
vilket är en metod för att analysera, identifiera och redogöra för mönster 
eller teman i det empiriska materialet (Braun & Clarke, 2006; Bryman & 
Nilsson, 2011). I den tematiska analysen tolkas det empiriska materialet 
där både det unika så väl som det generella kan belysas (Braun & Clarke, 
2006; Bryman & Nilsson, 2011; Clarke & Braun, 2013; Wilkinson, 
2011). Metoden skiljer sig något från andra analysmetoder som också kan 
användas för att söka efter mönster i empiriska data av kvalitativ karak-
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tär, så som till exempel diskursanalys, narrativ analys och grundad teori. 
Till skillnad från dessa typer av analyser behöver en tematisk analys inte 
vara bunden till en specifik teori eller epistemologiskt tillvägagångssätt (jfr. 
Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) pekar dock på vikten 
av att klargöra den teoretiska positioneringen vid analysförfarandet för att 
visa på transparens. I föreliggande arbete redovisas denna positionering i 
första hand i teorikapitlet, men även den kunskapsbas som redovisas i lit-
teraturgenomgången har naturligtvis också betydelse. 

Gemensamt för analysprocesserna i de studier som ingår i avhandlin-
gen är att (jfr. Braun & Clarke, 2006; Bryman & Nilsson, 2011; Clarke & 
Braun, 2013; Wilkinson, 2011):

• analysen är empiridriven, fokus ligger på det empiriska materialet, 
• analysen är systematisk och söker efter mönster och variationer i 

det empiriska materialet, 
• analysen möjliggör att förstå det empiriska materialet på ett dju-

pare plan.

Valet av tematisk analys som analysmetod grundar sig i första hand på 
att studierna är empiridrivna. Den tematiska analysen har möjliggjort att 
angripa det empiriska materialet induktivt, det vill säga utan att utgå från 
en explicit teoretisk referensram, för att på ett systematisk och strukturerat 
sätt ställa frågor till materialet, leta efter likheter, skillnader och återkom-
mande utsagor. Under analysarbetet har så olika teman växt fram ur det 
empiriska materialet (se nästkommande avsnitt, 5.5.1). Dessa teman refle-
kterar deltagarnas perspektiv.

Metodologiska utmaningar med att använda en tematisk analys, såsom 
svårigheter med att identifiera teman eller påtvinga förutfattade meningar/
fördomar vid kodning av det empiriska materialet, har bemötts genom att 
analysarbetet aldrig inneburit ett ensamarbete.  

5.5.1 ANALYSPROCESSEN 

Transkription och analys av det empiriska materialet har skett vid arbe-
tet med varje enskild studie och i samband med respektive artikelarbete. 
Alla de inspelade fokusgruppintervjuerna och lärarlagsdiskussionerna har 
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transkriberats i sin helhet, ordagrant. Processen har sett likadan ut för alla 
fyra studierna, men för Studie 1 och 4 har transkribering och kodning 
av materialet skett i samarbete med en annan forskare, Ott. Här delades 
transkripten upp inför en första runda med att arbeta fram ett första 
utkast av varje enskilt transskript. Därefter har vi båda, individuellt, läst 
igenom samtliga transskript samtidigt som ljudinspelningen spelats upp 
för att säkerställa att transkripten stämde överens med det som sägs på 
ljudinspelningarna. Vid eventuella otydligheter på ljudinspelningarna eller 
oklarheter i transkriberingarna har vi kunnat diskutera dessa. 

Efter att varje enskild studies transskript stått klara, påbörjades en pro-
cess för att lära känna materialet genom att upprepat lyssna igenom lju-
dinspelningarna följt av ett systematiskt kodningsarbete. Processen inne-
bar en första systematisk genomgång av transkripten där alla uttalanden 
och diskussioner som uppfattades som intressanta och relevanta på temat 
mobiltelefoner i skolan markerades. Därefter följde ett arbete med att 
alla de markerade excerpten kodades och organiserades i kategorier med 
gemensamt innehåll. I elevstudierna gjordes detta manuellt genom att 
markera excerpten med färgpennor, klippa ut och sortera i högar. 

I Studie 4 har en programvara för datorstödd kvalitativ dataanalys, 
NVivo, använts för systematisk taggning och sortering av excerpt i kat-
egorier. NVivo har på så vis fungerat som ett samordnande system (Mer-
riam, 1998) för att möjliggöra en sammanhållen analys av empiriska data. 
Därefter påbörjades arbetet med att synliggöra teman där beskrivningar 
av likheter och skillnader inom och mellan kategorierna tillsammans for-
mades till trovärdiga slutsatser. Till exempel så fördes de kategorier som 
beskrev olika sidor av samma företeelse samman till ett tema.

Dessa tre steg i kodningsarbetet har inneburit ett reflexivt arbete där 
de initiala kodningar och tolkningarna av kategorier omprövats vid omläs-
ningar och i diskussion med övriga medförfattare, i syfte att stärka kod-
ningsreliabiliteten. Innehållet med representativa excerpt i varje kategori 
presenterades för och diskuterades med samtliga medförfattare i syfte att 
hitta en bredare och gemensam nämnare. Därefter följde en process med 
att identifiera vilka av dessa teman som föll inom ramen för respektive 
studies syfte och forskningsfrågor. I detta steg har vissa teman fallit bort då 
de inte ansetts vara relevanta. Till exempel har teman där eleverna talar om 
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hur dom uppfattar att deras föräldrar ser på frågan om deras användning 
av mobiler sorterats bort. 

När denna process var klar påbörjades ett sista steg där även dessa över-
gripande teman prövats genom diskussion och omtolkningar i syfte att öka 
tillförlitligheten i den tematiska analysen. 

5.6 GENOMFÖRANDET AV STUDIE 1–4 
Metoder för analysarbetet för varje studie finns beskrivet i de artiklar 
som publicerats (se avhandlingens Del II). I följande avsnitt följer en mer 
detaljerad redogörelse för genomförandet av avhandlingens studier än det 
som gavs utrymme för i varje enskild artikels metodredogörelse. Metod-
beskrivningen här innefattar kontext för respektive fall, urvalsprocess gäl-
lande deltagarna och hur genereringen av data genomfördes för respektive 
fall. 

5.6.1 STUDIE 1

Skolorna A och B som ingår i Studie 1 är båda fristående gymnasieskolor 
som låg två större städer i Sverige. Skolorna var inte 1:1 skolor, det vill säga 
skolorna hade inte försett alla elever med var sin laptop eller surfplatta. I 
stället fanns det på skolorna flera datorsalar och ett bibliotek som eleverna 
kunde gå till för att använda datorer. Likaså fanns det klassuppsättningar 
av laptops och surfplattor som lärarna kunde hämta till klassrummen vid 
behov på båda skolorna. Båda skolorna hade ett lokalt nätverk, Wi-Fi, 
som eleverna kunde använda obegränsat. Enligt lärarna som var kontak-
tpersoner på skolorna hade man ett mobiltelefonförbud uttalat av rektor 
på båda skolorna, men att det i praktiken var upp till varje enskild lärare 
att hantera frågan. 

5.6.1.1 STUDIE 1: WEBBENKÄT SOM GRUND FÖR URVAL OCH 
FOKUS FÖR INTERVJUFRÅGOR

Ott genomförde en webb-enkät (se Ott, 2017) på de två skolor som ingick 
i Studie 1, Skola A och B, under senare delen av hösten 2015. Tid och 
plats hade bestämts i samråd med kontaktpersoner på de två skolorna. 
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Enkäten genomfördes under lektionstid med hjälp av mobila enheter, så 
som elevernas mobiltelefoner, iPad eller laptops. Vid alla tillfällen var Ott 
närvarande för att både kunna presentera enkätens syfte och innehåll, och 
för att ge en kort instruktion om hur man fyller i enkäten. 

Deltagandet var frivilligt, men huruvida eleverna uppfattade deltagan-
det som frivilligt kan diskuteras eftersom webbenkäten genomfördes under 
lektionstid med både undervisande lärare samt forskare på plats. Samtliga 
elever som var närvarande i klassrummen vid de tillfällen då webb-enkäten 
skulle genomföras deltog i undersökningen. Detta resulterade i totalt 206 
respondenter. Då ett syfte med enkäten var att utgöra grunden för urva-
let av elever till fokusgruppsintervjuerna, blev eleverna även ombedda att 
skriva sitt förnamn och sin klass i slutet av formuläret om de var intresse-
rade att delta och villiga att bli kontaktade för detta ändamål. Detta inne-
bar att de eleverna som ville delta i fokusgrupperna och angav namn och 
kontaktuppgift inte förblev anonyma, vilket de blev informerade om. 

Efter genomförandet i Google Forms exporterades webb-enkäten till 
ett Excel-kalkylblad som sedan matades in i programmet Statistical Pack-
age for the Social Sciences (SPSS) för vidare bearbetning.

5.6.1.2 URVAL AV ELEVER - STUDIE 1

I Studie 1 gjordes fokusgruppernas urval med hjälp av resultatet från 
webbenkäten som genomförts i ett första steg i studien. Urvalet gjordes 
med utgångspunkt i att försöka fånga så många olika uppfattningar som 
möjligt, som förhoppningsvis även kunde generera diskussion. Därför 
sammansattes fokusgrupperna med elever som hade uttryckt olika upp-
fattningar i enkäten. Vid ett besök på de två skolorna av mig och Ott, 
några veckor innan fokusgruppernas genomförande, bjöds de elever som 
valts ut in och informerades om varför de valts ut. De fick i detta förfar-
ande möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i fokusgruppintervjuerna. 
Likaså fick de utvalda eleverna både muntlig och skriftlig information om 
syftet med fokusgruppen och hur dessa skulle genomföras. 

De elever som valdes ut för att delta från Skola B behövde även ha 
rektorns medgivande för att få delta då fokusgrupperna genomfördes på 
skoltid vilket innebar att eleverna fick lämna pågående lektion. Anlednin-
gen var att inte elever med för mycket frånvaro eller risk för underkända 
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betyg gav sin tid till att delta i forskningsstudien i stället för att lägga sin 
tid på skolarbete. Detta innebar att fokusgruppsammansättningen blev 
något förändrad i förhållande till planen då vi fick söka efter nya elever 
till fokusgruppen utifrån våra urvalspreferenser. Likaså blev fokusgrupp-
sammansättningen något förändrad då de planerade deltagarna i en av de 
tänkta fokusgrupperna fick ersättas med andra elever. Ett skäl till detta var 
att alla elever vid ett tillfälle inte lyckats ta sig till skolan på grund av det 
extremt besvärliga vintervädret. I stället fick nya elever snabbrekryteras på 
plats i skolan. I efterhand visade det sig att denna snabbrekrytering mots-
varade den önskade blandningen av olika uppfattningar gällande mobilen 
i skolan.

5.6.1.3 STUDIE 1: FOKUSGRUPPINTERVJUERNAS 
SAMMANSÄTTNING OCH GENOMFÖRANDE

Fokusgruppintervjuerna inom ramen för Studie 1 genomfördes under tid-
sperioden januari – februari 2016. Tabell 5, nedan, ger en överblick över 
fokusgruppernas sammansättning och intervjumaterialet. 

Tabell 5. Fokusgrupper, deltagare och intervjumaterial i Studie 1.

Fokusgrupp Skola Deltagare Längd på intervjumaterial
1 A 3 elever 42 min
2 A 6 elever 60 min
3 B 6 elever 55 min
4 B 4 elever 55 min
4 fokusgrupper 2 gymnasieskolor 19 elever 212 min

För Studie 1 har 4 fokusgruppintervjuer genomförts med sammanlagt 19 
elever. Totalt består det empiriska materialet av 212 minuter ljudinspeln-
ing. Fokusgrupp 1 innehöll elever från olika klasser, men i samma skola. 
Fokusgrupp 2 innehöll elever från samma klass. I Fokusgrupp 3 och 4 var 
det elever från olika klasser men från samma skola.

De elever som uttryckte sitt intresse att delta, fick ett stimulusmate-
rial utdelat och ombads läsa det inför fokusgruppintervjun. Intervjutill-
fället inleddes med att alla deltagande elever fick en chans att än en gång 
läsa igenom detta material. Att använda stimulusmaterial i fokusgruppin-



98

Enkäten genomfördes under lektionstid med hjälp av mobila enheter, så 
som elevernas mobiltelefoner, iPad eller laptops. Vid alla tillfällen var Ott 
närvarande för att både kunna presentera enkätens syfte och innehåll, och 
för att ge en kort instruktion om hur man fyller i enkäten. 

Deltagandet var frivilligt, men huruvida eleverna uppfattade deltagan-
det som frivilligt kan diskuteras eftersom webbenkäten genomfördes under 
lektionstid med både undervisande lärare samt forskare på plats. Samtliga 
elever som var närvarande i klassrummen vid de tillfällen då webb-enkäten 
skulle genomföras deltog i undersökningen. Detta resulterade i totalt 206 
respondenter. Då ett syfte med enkäten var att utgöra grunden för urva-
let av elever till fokusgruppsintervjuerna, blev eleverna även ombedda att 
skriva sitt förnamn och sin klass i slutet av formuläret om de var intresse-
rade att delta och villiga att bli kontaktade för detta ändamål. Detta inne-
bar att de eleverna som ville delta i fokusgrupperna och angav namn och 
kontaktuppgift inte förblev anonyma, vilket de blev informerade om. 

Efter genomförandet i Google Forms exporterades webb-enkäten till 
ett Excel-kalkylblad som sedan matades in i programmet Statistical Pack-
age for the Social Sciences (SPSS) för vidare bearbetning.

5.6.1.2 URVAL AV ELEVER - STUDIE 1

I Studie 1 gjordes fokusgruppernas urval med hjälp av resultatet från 
webbenkäten som genomförts i ett första steg i studien. Urvalet gjordes 
med utgångspunkt i att försöka fånga så många olika uppfattningar som 
möjligt, som förhoppningsvis även kunde generera diskussion. Därför 
sammansattes fokusgrupperna med elever som hade uttryckt olika upp-
fattningar i enkäten. Vid ett besök på de två skolorna av mig och Ott, 
några veckor innan fokusgruppernas genomförande, bjöds de elever som 
valts ut in och informerades om varför de valts ut. De fick i detta förfar-
ande möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i fokusgruppintervjuerna. 
Likaså fick de utvalda eleverna både muntlig och skriftlig information om 
syftet med fokusgruppen och hur dessa skulle genomföras. 

De elever som valdes ut för att delta från Skola B behövde även ha 
rektorns medgivande för att få delta då fokusgrupperna genomfördes på 
skoltid vilket innebar att eleverna fick lämna pågående lektion. Anlednin-
gen var att inte elever med för mycket frånvaro eller risk för underkända 

99

betyg gav sin tid till att delta i forskningsstudien i stället för att lägga sin 
tid på skolarbete. Detta innebar att fokusgruppsammansättningen blev 
något förändrad i förhållande till planen då vi fick söka efter nya elever 
till fokusgruppen utifrån våra urvalspreferenser. Likaså blev fokusgrupp-
sammansättningen något förändrad då de planerade deltagarna i en av de 
tänkta fokusgrupperna fick ersättas med andra elever. Ett skäl till detta var 
att alla elever vid ett tillfälle inte lyckats ta sig till skolan på grund av det 
extremt besvärliga vintervädret. I stället fick nya elever snabbrekryteras på 
plats i skolan. I efterhand visade det sig att denna snabbrekrytering mots-
varade den önskade blandningen av olika uppfattningar gällande mobilen 
i skolan.

5.6.1.3 STUDIE 1: FOKUSGRUPPINTERVJUERNAS 
SAMMANSÄTTNING OCH GENOMFÖRANDE

Fokusgruppintervjuerna inom ramen för Studie 1 genomfördes under tid-
sperioden januari – februari 2016. Tabell 5, nedan, ger en överblick över 
fokusgruppernas sammansättning och intervjumaterialet. 

Tabell 5. Fokusgrupper, deltagare och intervjumaterial i Studie 1.

Fokusgrupp Skola Deltagare Längd på intervjumaterial
1 A 3 elever 42 min
2 A 6 elever 60 min
3 B 6 elever 55 min
4 B 4 elever 55 min
4 fokusgrupper 2 gymnasieskolor 19 elever 212 min

För Studie 1 har 4 fokusgruppintervjuer genomförts med sammanlagt 19 
elever. Totalt består det empiriska materialet av 212 minuter ljudinspeln-
ing. Fokusgrupp 1 innehöll elever från olika klasser, men i samma skola. 
Fokusgrupp 2 innehöll elever från samma klass. I Fokusgrupp 3 och 4 var 
det elever från olika klasser men från samma skola.

De elever som uttryckte sitt intresse att delta, fick ett stimulusmate-
rial utdelat och ombads läsa det inför fokusgruppintervjun. Intervjutill-
fället inleddes med att alla deltagande elever fick en chans att än en gång 
läsa igenom detta material. Att använda stimulusmaterial i fokusgruppin-



100

tervjuer är inte ovanligt då materialet anses kunna stödja en diskussion 
(Wibeck, 2010). 

Stimulusmaterialet var en argumenterande text, skrivet av en känd 
svensk kolumnist i en dagstidning, som tydligt argumenterade för att förb-
juda mobiltelefoner från skolan. Valet av stimulusmaterial grundade sig på 
en önskan att höra elevers åsikter och uppfattningar om den då pågående 
samhällsdebatten om mobiltelefonen i skolan. Just denna text valdes eft-
ersom den kunde anses återspegla den typiska debatt som då rådde (Ott, 
2014) (och alltjämt råder) i svensk massmedia. Valet att använda ett stim-
uli-material som tydligt argumenterade för ett mobiltelefonförbud i skolan 
kan ha påverkat elevernas diskussioner. I praktiken uppehöll sig inte elev-
erna något nämnvärt vid frågan utan övergick snabbt till att diskutera sin 
och andras användning av mobiler under lektionstid.

Fokusgrupperna leddes av en moderator vars roll var att leda samtalet 
och se till att gruppdiskussionen höll fokus på forskningsfrågan. För fokus-
grupp 1 och 2 var jag moderator och Ott modererade fokusgrupperna 3 
och 4. Alla fyra fokusgrupperna började med en presentationsrunda bland 
deltagarna. Därefter fick eleverna reagera på stimuli-materialet. Efter att 
alla de elever som hade en replik gällande debattartikeln övergick fokus-
grupperna till att följa en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden var:

• Vilka regler gäller för mobiltelefoner i din skola och vad tycker ni 
om reglerna?

• Ska elever tillåtas att använda sina mobiltelefoner i skolan?
• Hur använder du din mobiltelefon för skolarbete i skolan och 

hemma?
• Vilken inverkan/påverkan har mobiltelefonen på ditt skolarbete, 

upplevda fördelar/nackdelar?
• Vad tycker dina föräldrar om din användning av mobiltelefon i 

skolan och hemma?

Fokusgrupperna avslutades med att gå laget runt, det vill säga att alla elever 
ombads säga några avslutande ord angående mobiltelefoner i skolan.
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5.6.2 STUDIE 2

Skola C var en kommunal högstadieskola i en storstad i Sverige. Skolan 
var en så kallad 1:1 skola, där alla elever var försedda med var sin laptop. 
Skolan hade ett lokalt nätverk, Wi-Fi, som eleverna kunde använda obe-
gränsat. Enligt rektor hade skolan ingen regel gällande mobiltelefoner utan 
tillät användning av mobiltelefoner under lektionstid. 

5.6.2.1 STUDIE 2: URVAL AV ELEVER 

Efter att kontakt tagits med lärare och rektor på Skola C besökte jag skolan 
en första gång i april månad 2016. Under ordinarie lektionstid gavs jag 
möjlighet att informera alla elever i årskurs 8 (totalt 29 elever) kring den 
tänkta studien. Eleverna blev därefter ombedda att anmäla sitt (frivilliga) 
intresse till att delta i studien. De elever som anmälde sitt intresse fick 
skriftlig information om studiens syfte och genomförande att ta med hem 
till sina vårdnadshavare. Eleverna som deltog i studien var under 15 år 
vilket innebar att vårdnadshavarnas informerade samtycke krävdes för att 
få delta i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Tabell 6, nedan ger en överblick 
av fokusgruppernas sammansättning och intervjumaterial.

Tabell 6. Fokusgrupper, deltagare och intervjumaterial i Studie 2.

Fokusgrupp Skola Deltagare Längd på intervjumaterial
1 C 6 elever 55 min
2 C 5 elever 47 min
2 fokusgrupper 1 högstadieskola 11 elever 102 min

Sammanlagt anmälde 11 elever sitt intresse för att delta i fokusgrupperna. 
Dessa elever delades in i två fokusgrupper. Totalt består det empiriska 
materialet av 102 minuter ljudinspelning. 

5.6.2.2 GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPINTERVJUERNA - 
STUDIE 2

Fokusgruppintervjuerna för Studie 2 är genomförda under maj månad 
2016. I likhet med fokusgruppintervjuerna för Studie 1, inleddes fokus-
grupperna med en presentationsrunda. Till skillnad från Studie 1 användes 
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materialet av 102 minuter ljudinspelning. 

5.6.2.2 GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPINTERVJUERNA - 
STUDIE 2

Fokusgruppintervjuerna för Studie 2 är genomförda under maj månad 
2016. I likhet med fokusgruppintervjuerna för Studie 1, inleddes fokus-
grupperna med en presentationsrunda. Till skillnad från Studie 1 användes 
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här inget stimulusmaterial då utvärderingen av att använda ett sådant inte 
visade sig tillföra något unikt i frågan. Efter en kort presentationsrunda 
genomfördes fokusgruppintervjuerna. Avslutningsvis fick alla elever möj-
lighet att säga några ord angående frågan om mobiltelefoner i skolan. Föl-
jande intervjuguide användes:

• Regler och förhållningssätt kring mobiltelefonen i skolan?
• Användningen av mobiltelefonen i skolan, när, till vad och med 

vilket syfte?
• Andra tankar eller åsikter kring mobiltelefonen i skolan?
• Annan teknologi i skolan (till vad och när används skolans 

teknologi, mobilen vs datorn?)
• Vad tycker dina föräldrar om din användning av mobiltelefon i 

skolan och hemma?

Precis som vid fokusgrupperna i Studie 1 har eleverna i diskussion delat 
individuella och gemensamma erfarenheter och uppfattningar om använd-
ningen av mobiltelefoner under lektionstid Alla eleverna gjorde sin röst 
hörd under fokusgrupperna där det även förekom olikheter i elevernas 
åsikter. 

5.6.3 STUDIE 3

Skola D (Studie 4) var en kommunal högstadieskola som låg i en storstad 
i Sverige. Skolan var en 1:1 skola där eleverna var försedda med var sin 
laptop, likaså hade skolan ett lokalt nätverk, Wi-Fi, som eleverna kunde 
använda obegränsat. Skolan hade ett uttalat mobiltelefonförbud som var 
nedskrivet i skolans regler. 

5.6.3.1 URVAL AV ELEVER - STUDIE 3

Efter kontakt med rektor på skola D gjordes ett första besök av mig på 
skolan i slutet av februari 2017. Syftet med besöket var att informera klass-
lärarna för årskurserna sju och åtta om studiens syfte och genomförande. 
Därefter bokades en tid för att få komma ut till klasserna under lektion-
stid och informera eleverna om studien samt att bjuda in dem att delta. 
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Alla elever i årskurs sju och åtta som var närvarande vid detta tillfälle blev 
inbjudna att delta i studien. Vid besöket i klasserna delades också skriftlig 
information om studien ut till alla närvarande elever att ta hem till sina 
vårdnadshavare. Eftersom eleverna var under 15 år behövde de elever som 
ville delta i studien sina vårdnadshavares skriftliga medgivande (Vetenska-
psrådet, 2017). Sammanlagt anmälde sig 14 elever till att delta i studien. 
Dessa elever delades in i tre grupper, utifrån klasstillhörighet, där eleverna i 
fokusgrupp 1 och 2 gick i årskurs sju och eleverna i fokusgrupp 3 i årskurs 
åtta. Tabell 7, nedan, ger en överblick över fokusgrupperna för studie 3. 

Tabell 7. Fokusgrupper, deltagare och intervjumaterial i Studie 3.

Fokusgrupp Skola Deltagare Längd på intervjumaterial
1 D 5 elever, åk 7 25 min
2 D 4 elever, åk 7 25 min
3 D 5 elever, åk 8 0 min
3 fokusgrupper 1 högstadieskola 14 elever 50 min

Från Tabell 7, ovan, kan utläsas att tre fokusgruppintervjuer genomförts. 
Beklagligt nog resulterade den tredje fokusgruppsintervjun i en icke-hör-
bar ljudinspelning. Detta har i sin tur resulterat i att fokusgruppintervju 
3 inte kunnat transkriberats. För denna fokusgrupp finns endast mina 
stödanteckningar, tagna under fokusgruppstillfället. Därför utgör fokus-
grupperna 1 och 2 det huvudsakliga empiriska materialet för Studie 3. Vid 
den genomförda analysen av materialet har endast mina stödanteckningar 
används i syfte att bekräfta utsagor från fokusgrupp 1 och 2. 

5.6.3.2 GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPINTERVJUERNA - 
STUDIE 3

Fokusgruppintervjuerna för Studie 3 är genomförda under april och maj 
månad 2017. På samma sätt som i Studie 1 och 2, inleddes fokusgrup-
pintervjuerna med en presentationsrunda. Samma intervjuguide som 
användes i Studie 2 användes också för studie 3 (se ovan).

Till skillnad från fokusgruppintervjuerna i Studie 1 och 2, behövde 
dessa två fokusgruppintervjuer lite mer guidning från moderatorn. Till 
en början fick jag ta en ledande roll och ställa mer specifika frågor och 
följdfrågor för att stödja diskussionen. Några exempel på frågor jag fick 
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ställa är: Vad är det som är bra med att skolan har ett mobiltelefonförbud? 
Händer det att ni använder era mobiler på lektionerna ändå? Hur kommer 
det sig? Vad säger lärarna? Skulle man kunna använda mobilen för skolar-
bete? Händer det att ni använder era mobiler för skolarbete?

Eftersom eleverna på den andra högstadieskolan, skola C, Studie 3, 
inte behövde samma stöttning i diskussionerna kan en anledning vara att 
det rådde ett mobiltelefonförbud på skolan och att eleverna först inte ville/
vågade berätta om sin och andras användning av mobiltelefonen i skolan. 

En anledning till att eleverna i denna studie behövde mer stöttning än 
högstadieeleverna i Studie 2 kan vara att förutsättningarna när det gäller 
mobiltelefonförbud var olika. I skola D, som studerades i Studie 3, rådde 
ett mobiltelefonförbud. Och detta kan ha inneburit att eleverna först inte 
ville/vågade berätta om sin och andras användning av mobiltelefonen i 
skolan. 

5.6.4 STUDIE 4 – ETT LÄRARPERSPEKTIV 

I följande avsnitt följer en detaljerad redogörelse över genomförandet av 
avhandlingens fjärde studie. Denna tar ett lärarperspektiv. Studie 4 är 
designad som en longitudinell fallstudie i syfte att systematiskt studera 
ett specifikt inslag i klassrummen - lärares införande av ett mobiltelefon-
förbud där implementeringen ses som en process. Under en 1-årsperiod 
följdes ett lärarlag på 8 undervisande lärare, som gemensamt beslutat att 
införa ett mobiltelefonförbud. 

Skola E var en kommunal gymnasieskola där alla lärarna i lärarlaget 
undervisade årskurs 1 på skolans bygg- och konstruktionsprogram. Skolan 
var en 1:1 skola som försåg eleverna med var sin laptop. Likaså tillhand-
ahöll skolan med Wi-Fi uppkoppling till eleverna. Tabell 8, nedan, ger en 
överblick över studiens design och empiriska material.

Tabell 8. Deltagare och empiriskt material i Studie 4.

Skola 1 gymnasieskola (E)
Grupp 1 lärarlag
Deltagare 8 lärare
Antal lärarlagsdiskussioner 13
Varaktighet maj 2018 – juni 2019
Längd på ljud-inspelat material 201 min
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5.6.4.1 DE DELTAGANDE LÄRARNA 

De åtta lärarna som följdes i Studie 4 var alla del av ett och samma arbet-
slag på ett bygg- och konstruktionsprogram. Lärarna undervisade i de två 
klasserna som utgjorde programmets årskurs 1. Alla lärare var utbildade 
lärare och undervisade i programmets olika ämnen, både teoretiska och 
praktiska. Utöver dessa åtta lärare som deltog i studien var det ytterligare 
en lärare som undervisade de två klasserna i matematik. Eftersom denne 
inte ingick i samma arbetslag deltog vederbörande inte i studien. 

Under våren 2018 hade lärarna i arbetslaget återkommande diskus-
sioner gällande elevernas användning av mobiler i klassrummet. Dessa 
återkommande diskussioner ledde så småningom fram till en ny diskus-
sion, att försöka göra något åt problemet. På lärarnas eget initiativ fördes 
diskussioner om att eventuellt förbjuda elevernas användning av mobiltele-
foner under lektionstid under det kommande läsåret. 

5.6.4.2 GENOMFÖRANDE AV LÄRARLAGSDISKUSSIONERNA 

Under arbetslagets veckovisa arbetslagsmöten, där lärarna träffades för att 
diskutera och planera deras undervisning samt pedagogiska frågor och 
elevärenden, avsatte lärarna tid för att reflektera och diskutera implemen-
tationen av mobiltelefonförbudet. Lärarlagsdiskussionerna var avsedda att 
fungera som en plattform för lärarnas utbyte av erfarenheter och praktiska 
kunskaper om hur man hanterade förbudet i klassrummet, vilket också 
genererade data till en vetenskaplig studie.

Under dessa lärarlagsdiskussioner deltog alltid lektorn, Torbjörn Ott, 
i arbetslaget. Ott hade en dubbel roll då han både agerade moderator för 
diskussionerna och delgav sina egna reflektioner som en av de deltagande 
lärarna

De två första lärarlagsdiskussionerna, lärarlagsmöte 1 och 2, hade en 
mer förberedande karaktär, där lärarna diskuterade deras argument för 
att införa ett förbud, potentiella fördelar och nackdelar med ett förbud 
och hur man praktiskt skulle gå till väga. Tabell 9, nedan, redogör för de 
genomförda lärarlagsdiskussionerna. För respektive diskussion redovisas: 
datum, diskussionens längd i minuter och vilka lärare som deltog. (Varje 
lärare har pseudonymiserats och betecknas med en bokstav, A-H). 

Tabell 9. Sammanställning av lärarlagsdiskussionerna i Studie 4
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Datum Lärarlagsmöte Ljudinspelat material Deltagande lärare
2018-05-21 1 29 min B,E,F,G,H
2018-08-14 2 14 min A,B,C,D,E,F,G,H
2018-09-03 3 8 min B,C,D,F,G,H
2018-09-10 4 20 min A,B,C,D,E,F,G,H
2018-09-24 5 21 min A,B,D,E,F,G,H
2018-10-01 6 10 min A,B,C,E,F,G,H
2018-10-08 7 18 min A,B,D,E,F,G,H
2018-10-22 8 11 min B,F,G,H
2018-11-05 9 11 min B,E,F,G,H
2018-11-12 10 9 min A,B,D,E,F,G,H
2018-11-26 11 11 min B,D,E,F,G,H
2018-12-10 12 20 min B,D,E,F,G,H
2019-06-13 13 19 min A,C,D,E,F,G,H

13 möten 201 min

Sammanlagt genomfördes 13 lärarlagsdiskussioner som alla ljudinspelades 
med lärarnas muntliga medgivande. Det empiriska materialet består av 
201-minuter ljudupptagning. Majoriteten av lärarna deltog under de 13 
olika lärarlagsdiskussionerna men på grund av andra åtagande, sjukdom 
eller vård av barn fanns ett naturligt bortfall. (För arbetet med analysproces-
sen se tidigare avsnitt 5.5.1)

Under lärarlagsdiskussionerna delade lärarna sina upplevelser av arbe-
tet med att implementera och upprätthålla mobiltelefonförbudet. Likaså 
diskuterades händelser som lärarna satte i direkt samband med det införda 
mobiltelefonförbudet. På individuell basis delade lärarna med sig av 
sina personliga åsikter och tankar om elevernas användning och lärarnas 
användning av elevernas mobiltelefoner under lektionstid. 

Vid alla typer av gruppsamtal, gruppintervju eller fokusgruppintervju, 
är utfallet på samtalet till stor del beroende av gruppdynamiken (Bryman, 
2016). I detta fall där lärarna redan var en del av samma arbetslag har detta 
givetvis haft sina konsekvenser. Som i alla grupper är det vissa individer 
som tar mer plats än andra och på så vis får en mer framträdande roll. 
Risken finns att vissa av lärarna aktivt valt att inte engagera sig i diskus-
sionerna av rädsla att på något vis bli utsatt för det man säger. Likaså kan 
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det finnas spänningar och konflikter inom gruppen, som inte nödvändigt-
vis framträder under diskussionerna, men som indirekt påverkar utfallet av 
diskussionerna. Men det är samtidigt en fördel att lärarna redan var vana 
att diskutera och arbeta tillsammans då dom inte på samma sätt behövde 
”känna av rummet”, dom visste redan var de hade varandra. Dessutom var 
det man diskuterade, mobiltelefonförbudet, ett gemensamt ”projekt” eller 
(i sociokulturella termer) ”objekt”.

Under de olika lärarlagsmötena har alla lärare som deltog i ett och 
samma möte gjort sin röst hörd, även om det skett i olika utsträckning. 
Vissa lärare har både tagit mer plats och oftare gjort sin röst hörd, vilket 
naturligtvis kan ge viss bias. Men bedömningen är att detta inte är ett 
problem då analysen visar att diskussionerna reflekterar en variation bland 
lärare och att inte mer kritiska eller positiva synpunkter undertryckts i 
diskussionerna.

5.7 FORSKNINGSETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Etiska överväganden utgör en central del av forskningsprocessen (Markham 
m.fl., 2018). De ställningstaganden som har gjorts i det här avhandlingsar-
betet följer de principer som ligger till grund för god forskningssed specifi-
cerade i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer God forskningssed (2017). Dessa 
omfattar kraven på information, samtycke, anonymitet och konfidential-
itet för att forskningspersonen - dvs individen som deltar i en forskningss-
tudie - ska skyddas:

• Samtycke: Att de deltagande forskningspersonerna samtycker till 
att delta i studien.

• Information: Att ge forskningspersonerna korrekt och relevant 
information till exempel om studiens syfte, genomförande, pub-
licering och förvaring av materialet.

• Konfidentialitet: att i största möjliga mån skydda forskningsper-
sonernas integritet genom att bland annat anonymisera de delta-
gande forskningspersonerna och inte sprida materialet. 
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det finnas spänningar och konflikter inom gruppen, som inte nödvändigt-
vis framträder under diskussionerna, men som indirekt påverkar utfallet av 
diskussionerna. Men det är samtidigt en fördel att lärarna redan var vana 
att diskutera och arbeta tillsammans då dom inte på samma sätt behövde 
”känna av rummet”, dom visste redan var de hade varandra. Dessutom var 
det man diskuterade, mobiltelefonförbudet, ett gemensamt ”projekt” eller 
(i sociokulturella termer) ”objekt”.

Under de olika lärarlagsmötena har alla lärare som deltog i ett och 
samma möte gjort sin röst hörd, även om det skett i olika utsträckning. 
Vissa lärare har både tagit mer plats och oftare gjort sin röst hörd, vilket 
naturligtvis kan ge viss bias. Men bedömningen är att detta inte är ett 
problem då analysen visar att diskussionerna reflekterar en variation bland 
lärare och att inte mer kritiska eller positiva synpunkter undertryckts i 
diskussionerna.

5.7 FORSKNINGSETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Etiska överväganden utgör en central del av forskningsprocessen (Markham 
m.fl., 2018). De ställningstaganden som har gjorts i det här avhandlingsar-
betet följer de principer som ligger till grund för god forskningssed specifi-
cerade i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer God forskningssed (2017). Dessa 
omfattar kraven på information, samtycke, anonymitet och konfidential-
itet för att forskningspersonen - dvs individen som deltar i en forskningss-
tudie - ska skyddas:

• Samtycke: Att de deltagande forskningspersonerna samtycker till 
att delta i studien.

• Information: Att ge forskningspersonerna korrekt och relevant 
information till exempel om studiens syfte, genomförande, pub-
licering och förvaring av materialet.

• Konfidentialitet: att i största möjliga mån skydda forskningsper-
sonernas integritet genom att bland annat anonymisera de delta-
gande forskningspersonerna och inte sprida materialet. 
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• Nyttjande: Insamlade uppgifter om de enskilda forskningsperson-
erna, eller den samlade gruppen, får endast användas för studiens 
formulerade forskningsändamål.

Studierna som ingår i det här avhandlingsarbetet har utforskat frågor som 
rör elevers och lärares uppfattningar och förhållningssätt till mobiltele-
fonanvändning i skolan. Forskningspersonerna som har varit involverade 
är elever i åldrarna 13-15 på högstadiet (Studie 2 och 3) och 16- 19 på 
gymnasiet (Studie 1), samt lärare på gymnasiet (Studie 4). En etisk prövn-
ing av arbetet har formellt sett inte varit nödvändig då studierna inte har 
inneburit något av det som Vetenskapsrådets etiska riktlinjer angav för att 
kräva etiskt tillstånd: studierna innebar vare sig ett fysiskt ingrepp på en 
forskningsperson; utfördes inte enligt en metod som syftar till att påverka 
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar 
risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. 
 I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och 
syftar till att reglera och skydda behandling av personuppgifter (IMY, 
20217). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt 
kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress 
och personnummer. Den som samlar in och hanterar personuppgifter 
ska skydda uppgifterna mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, 
förstöring eller skada genom olyckshändelse. 

Inga personuppgifter samlades in när studierna genomfördes. I Studie 
1 genomförde eleverna en webbenkät där de elever som var intresserade av 
att delta i fokusgruppintervjuer och diskutera frågan om mobiler i skolan 
kunde anmäla sitt intresse. Detta gjordes genom att eleverna, vid ett even-
tuellt intresse, endast skrev sitt förnamn och klassbeteckning i en fris-
varsruta. I de fall då personer benämndes med namn under fokusgruppin-
tervjuerna och under lärarlagsdiskussionerna har dessa pseudonymiserats i 
transkriberingsprocessen. I det empiriska materialet som ligger till grund 
för avhandlingsarbetet förekommer inte heller några känsliga personup-
pgifter då ingenting som innefattar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter 
och religiös övertygelse ingår (Vetenskapsrådet, 2017, s. 30).

7 IMY rapport 2021:1
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Trots att studiens syfte och empiriska material inte krävde formellt 
etiskt tillstånd för att genomföras kan inte etiska överväganden lämnas 
därhän. Med en konsekvensdriven (”impact-driven”) ansats till forskn-
ingsetiskt förhållningssätt tar man som forskare en mer aktiv roll rörande 
de etiska överväganden som kan uppstå i den specifika forskningsstudi-
ens kontext genom att aktivt utforska möjliga positiva och negativa kon-
sekvenser av arbetet (Markham  m.fl., 2018). 

Det är också nödvändigt att etiska överväganden görs kontinuerligt 
under hela den vetenskapliga processen. Det innebär att man som forskare 
måste vara både reflekterande och flexibel vad gäller alla delar i arbetet, i 
allt från planering och genomförande av studierna, till analysarbete och 
datahantering, och inte minst vid spridning av studiernas resultat. Etiskt 
ansvarsfull forskning innebär både forskarens ansvar att producera “god” 
forskning som leder till kunskap som främjar samhället och det ansvar 
forskaren har gentemot de personer som deltar i forskningen (Vetenskap-
srådet, 2017). 

Av respekt och hänsyn till forskningspersonernas integritet ska all data 
som genereras eller samlas in för forskningsändamål användas och hanteras 
ansvarsfullt. Även om den planerade studien designas med etiskt ansvars-
fullt förhållningssätt kan etiska dilemman uppkomma när man genom-
för en studie i praktiken vara svåra att förutse innan de uppstår. I stycket 
nedan diskuterar jag de specifika etiska dilemman som har uppkommit 
under studiens gång och hur dessa har hanterats på ett forskningsetiskt 
ansvarsfullt sätt.

I avhandlingens studier har kraven på information, samtycke, ano-
nymitet och konfidentialitet som ställs i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
God forskningssed (2017) tagits hänsyn till på följande sätt: 

• Alla de forskningspersoner som var intresserade av att delta i studi-
erna har fått muntlig och skriftlig information om forskningsstu-
diens syfte och genomförande samt spridning av resultat (eg. att 
använda materialet för att publicera vetenskapliga artiklar). För 
de forskningspersoner som vid tidpunkten varit under 15 år har 
också deras vårdnadshavare fått ta del av skriftlig information. 

• Alla deltagande forskningspersoner har gett sitt muntliga medgi-
vande inför deltagande i studierna. Forskningspersonerna över 15 



108

• Nyttjande: Insamlade uppgifter om de enskilda forskningsperson-
erna, eller den samlade gruppen, får endast användas för studiens 
formulerade forskningsändamål.

Studierna som ingår i det här avhandlingsarbetet har utforskat frågor som 
rör elevers och lärares uppfattningar och förhållningssätt till mobiltele-
fonanvändning i skolan. Forskningspersonerna som har varit involverade 
är elever i åldrarna 13-15 på högstadiet (Studie 2 och 3) och 16- 19 på 
gymnasiet (Studie 1), samt lärare på gymnasiet (Studie 4). En etisk prövn-
ing av arbetet har formellt sett inte varit nödvändig då studierna inte har 
inneburit något av det som Vetenskapsrådets etiska riktlinjer angav för att 
kräva etiskt tillstånd: studierna innebar vare sig ett fysiskt ingrepp på en 
forskningsperson; utfördes inte enligt en metod som syftar till att påverka 
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar 
risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. 
 I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och 
syftar till att reglera och skydda behandling av personuppgifter (IMY, 
20217). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt 
kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress 
och personnummer. Den som samlar in och hanterar personuppgifter 
ska skydda uppgifterna mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, 
förstöring eller skada genom olyckshändelse. 

Inga personuppgifter samlades in när studierna genomfördes. I Studie 
1 genomförde eleverna en webbenkät där de elever som var intresserade av 
att delta i fokusgruppintervjuer och diskutera frågan om mobiler i skolan 
kunde anmäla sitt intresse. Detta gjordes genom att eleverna, vid ett even-
tuellt intresse, endast skrev sitt förnamn och klassbeteckning i en fris-
varsruta. I de fall då personer benämndes med namn under fokusgruppin-
tervjuerna och under lärarlagsdiskussionerna har dessa pseudonymiserats i 
transkriberingsprocessen. I det empiriska materialet som ligger till grund 
för avhandlingsarbetet förekommer inte heller några känsliga personup-
pgifter då ingenting som innefattar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter 
och religiös övertygelse ingår (Vetenskapsrådet, 2017, s. 30).

7 IMY rapport 2021:1

109

Trots att studiens syfte och empiriska material inte krävde formellt 
etiskt tillstånd för att genomföras kan inte etiska överväganden lämnas 
därhän. Med en konsekvensdriven (”impact-driven”) ansats till forskn-
ingsetiskt förhållningssätt tar man som forskare en mer aktiv roll rörande 
de etiska överväganden som kan uppstå i den specifika forskningsstudi-
ens kontext genom att aktivt utforska möjliga positiva och negativa kon-
sekvenser av arbetet (Markham  m.fl., 2018). 

Det är också nödvändigt att etiska överväganden görs kontinuerligt 
under hela den vetenskapliga processen. Det innebär att man som forskare 
måste vara både reflekterande och flexibel vad gäller alla delar i arbetet, i 
allt från planering och genomförande av studierna, till analysarbete och 
datahantering, och inte minst vid spridning av studiernas resultat. Etiskt 
ansvarsfull forskning innebär både forskarens ansvar att producera “god” 
forskning som leder till kunskap som främjar samhället och det ansvar 
forskaren har gentemot de personer som deltar i forskningen (Vetenskap-
srådet, 2017). 

Av respekt och hänsyn till forskningspersonernas integritet ska all data 
som genereras eller samlas in för forskningsändamål användas och hanteras 
ansvarsfullt. Även om den planerade studien designas med etiskt ansvars-
fullt förhållningssätt kan etiska dilemman uppkomma när man genom-
för en studie i praktiken vara svåra att förutse innan de uppstår. I stycket 
nedan diskuterar jag de specifika etiska dilemman som har uppkommit 
under studiens gång och hur dessa har hanterats på ett forskningsetiskt 
ansvarsfullt sätt.

I avhandlingens studier har kraven på information, samtycke, ano-
nymitet och konfidentialitet som ställs i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
God forskningssed (2017) tagits hänsyn till på följande sätt: 

• Alla de forskningspersoner som var intresserade av att delta i studi-
erna har fått muntlig och skriftlig information om forskningsstu-
diens syfte och genomförande samt spridning av resultat (eg. att 
använda materialet för att publicera vetenskapliga artiklar). För 
de forskningspersoner som vid tidpunkten varit under 15 år har 
också deras vårdnadshavare fått ta del av skriftlig information. 

• Alla deltagande forskningspersoner har gett sitt muntliga medgi-
vande inför deltagande i studierna. Forskningspersonerna över 15 



110

år har även givit ett skriftligt medgivande. För forskningsperson-
erna under 15 år har också vårdnadshavarnas skriftliga medgi-
vande att deras barn får delta i studierna inhämtats.

• Alla deltagande forskningspersoner har informerats om att deras 
deltagande är frivilligt och att de när som helst, utan att behöva ge 
en förklaring, kunnat avbryta sitt deltagande.

• I syfte att stärka de deltagande forskningspersonernas anonymitet 
har alla forskningspersoner getts ett pseudonym vid transkription 
av respektive fokusgrupp och lärarlagsdiskussion. På liknande sätt 
avidentifieras även de skolor som ingått i studierna genom att inte 
ange skolans namn eller orten där den är belägen. 

• Forskningspersonerna har blivit erbjudna att ta del av de publi-
cerade artiklar som studierna utmynnat i. 

• En datalagringsplan för förvaring av det insamlade materialet har 
upprättats. 

En rad etiska övervägande har diskuterats under avhandlingsarbetet och 
särskilt fokus har varit på frågor kring hur man på ett forskningsetiskt 
ansvarsfullt sätt designar studier som möjliggör att låta eleverna komma 
till tals. Utöver de formella kraven gällande forskningsetik (se Vetenskap-
srådet, 2017) innebär forskning med och om barn innebär en rad särskilda 
forskningsetiska överväganden då till exempel barns förmåga att bedöma 
risker och överblicka konsekvenser av att delta i forskning i praktiken 
egentligen gör det näst intill omöjligt att erhålla ett informerat samtycke. 
Samtidigt betonar Staksrud (2016) i sin diskussion om allas rätt att bli 
beforskade, att den största utmaningen ligger i att låta sårbara grupper, där 
den största enskilda gruppen är just barn, komma till tals. 

Barn är människor och har precis som vuxna tillskrivits mänskliga 
rättigheter. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 
(UNICEF Sverige, 2018) ger barn civila, politiska och sociala rättigheter 
(Quennerstedt, 2010). Likaså erkänner Barnkonventionen att:

Barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt att fritt uttry-
cka dessa i alla frågor som rör barnet och barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (UNICEF Sver-
ige, 2018:1197)
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Dessa omständigheter har inneburit en avvägning gällande de deltagande 
elevernas ålder. I avhandlingens studier är alla deltagande elever därför 13 
år eller äldre.

Med utgångspunkt i att minska min påverkan och undvika en allt för 
stor ojämnvikt vad gäller maktrelationer, eftersom barn oftast anpassar sig 
efter vuxna, gjordes bedömningen att fokusgruppintervjuer kunde ge bät-
tre maktbalans avseende vuxen kontra barn. 

Andra etiska överväganden hade att göra med att det under fokus-
gruppintervjuerna ställdes frågor till eleverna om deras användningen av 
mobiltelefoner under lektionstid på skolor som hade ett uttalat mobiltele-
fonförbud. Ur elevernas diskussioner kan man utläsa att eleverna bröt mot 
skolans regler, vilket potentiellt skulle kunna göra dem sårbara om mate-
rialet inte hanteras varsamt. För att hantera detta forskningsetiskt var det 
därför av yttersta vikt att vara tydlig i informationen till informanterna 
om syftet med studien och hur materialet skulle komma att hanteras och 
lagras. Denna information tydliggjordes särskilt vid mitt första besök på 
skolorna och i synnerhet på den skola där det fanns ett explicit mobil-
förbud i skolans ordningsregler och inte bara en uttalad regel. Eleverna 
informerades om att det inspelade materialet skulle anonymiseras, men 
också att jag som forskare inte skulle redogöra för deras lärare om vem som 
sagt vad. Det är troligt att dels själva genomförandet av fokusgrupperna på 
skolan med policy för mobiltelefonanvändning påverkades av det explicita 
förbudet på skolan. Dessutom visade sig eleverna i Studie 3 ha svårare att 
självständigt diskutera frågorna, jämfört med eleverna i Studie 1 och 2. 
Det innebar att jag fick ställa mindre öppna frågor och fler följdfrågor jäm-
fört med de tidigare genomförda studierna vilket kan ha bäring på studiens 
utfall i elevernas svar och diskussioner.

En forskningsetisk fråga som särskilt varit under diskussion under 
avhandlingsarbetets gång berör Studie 4 och begreppet konfidential-
itet. Eftersom Ott nämns som en av lärarna i studien skulle detta kunna 
riskerna lärarnas anonymitet. Av konfidentialitetsskäl har därför lärarna 
getts en könsneutral pseudonym. I studien presenteras inte heller lärarnas 
undervisningsämne, även om vissa citat i artikeln kan avslöja huruvida det 
rör sig om ett teoretisk- eller praktiskt ämne. 



110

år har även givit ett skriftligt medgivande. För forskningsperson-
erna under 15 år har också vårdnadshavarnas skriftliga medgi-
vande att deras barn får delta i studierna inhämtats.

• Alla deltagande forskningspersoner har informerats om att deras 
deltagande är frivilligt och att de när som helst, utan att behöva ge 
en förklaring, kunnat avbryta sitt deltagande.

• I syfte att stärka de deltagande forskningspersonernas anonymitet 
har alla forskningspersoner getts ett pseudonym vid transkription 
av respektive fokusgrupp och lärarlagsdiskussion. På liknande sätt 
avidentifieras även de skolor som ingått i studierna genom att inte 
ange skolans namn eller orten där den är belägen. 

• Forskningspersonerna har blivit erbjudna att ta del av de publi-
cerade artiklar som studierna utmynnat i. 

• En datalagringsplan för förvaring av det insamlade materialet har 
upprättats. 

En rad etiska övervägande har diskuterats under avhandlingsarbetet och 
särskilt fokus har varit på frågor kring hur man på ett forskningsetiskt 
ansvarsfullt sätt designar studier som möjliggör att låta eleverna komma 
till tals. Utöver de formella kraven gällande forskningsetik (se Vetenskap-
srådet, 2017) innebär forskning med och om barn innebär en rad särskilda 
forskningsetiska överväganden då till exempel barns förmåga att bedöma 
risker och överblicka konsekvenser av att delta i forskning i praktiken 
egentligen gör det näst intill omöjligt att erhålla ett informerat samtycke. 
Samtidigt betonar Staksrud (2016) i sin diskussion om allas rätt att bli 
beforskade, att den största utmaningen ligger i att låta sårbara grupper, där 
den största enskilda gruppen är just barn, komma till tals. 

Barn är människor och har precis som vuxna tillskrivits mänskliga 
rättigheter. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 
(UNICEF Sverige, 2018) ger barn civila, politiska och sociala rättigheter 
(Quennerstedt, 2010). Likaså erkänner Barnkonventionen att:

Barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt att fritt uttry-
cka dessa i alla frågor som rör barnet och barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (UNICEF Sver-
ige, 2018:1197)

111

Dessa omständigheter har inneburit en avvägning gällande de deltagande 
elevernas ålder. I avhandlingens studier är alla deltagande elever därför 13 
år eller äldre.

Med utgångspunkt i att minska min påverkan och undvika en allt för 
stor ojämnvikt vad gäller maktrelationer, eftersom barn oftast anpassar sig 
efter vuxna, gjordes bedömningen att fokusgruppintervjuer kunde ge bät-
tre maktbalans avseende vuxen kontra barn. 

Andra etiska överväganden hade att göra med att det under fokus-
gruppintervjuerna ställdes frågor till eleverna om deras användningen av 
mobiltelefoner under lektionstid på skolor som hade ett uttalat mobiltele-
fonförbud. Ur elevernas diskussioner kan man utläsa att eleverna bröt mot 
skolans regler, vilket potentiellt skulle kunna göra dem sårbara om mate-
rialet inte hanteras varsamt. För att hantera detta forskningsetiskt var det 
därför av yttersta vikt att vara tydlig i informationen till informanterna 
om syftet med studien och hur materialet skulle komma att hanteras och 
lagras. Denna information tydliggjordes särskilt vid mitt första besök på 
skolorna och i synnerhet på den skola där det fanns ett explicit mobil-
förbud i skolans ordningsregler och inte bara en uttalad regel. Eleverna 
informerades om att det inspelade materialet skulle anonymiseras, men 
också att jag som forskare inte skulle redogöra för deras lärare om vem som 
sagt vad. Det är troligt att dels själva genomförandet av fokusgrupperna på 
skolan med policy för mobiltelefonanvändning påverkades av det explicita 
förbudet på skolan. Dessutom visade sig eleverna i Studie 3 ha svårare att 
självständigt diskutera frågorna, jämfört med eleverna i Studie 1 och 2. 
Det innebar att jag fick ställa mindre öppna frågor och fler följdfrågor jäm-
fört med de tidigare genomförda studierna vilket kan ha bäring på studiens 
utfall i elevernas svar och diskussioner.

En forskningsetisk fråga som särskilt varit under diskussion under 
avhandlingsarbetets gång berör Studie 4 och begreppet konfidential-
itet. Eftersom Ott nämns som en av lärarna i studien skulle detta kunna 
riskerna lärarnas anonymitet. Av konfidentialitetsskäl har därför lärarna 
getts en könsneutral pseudonym. I studien presenteras inte heller lärarnas 
undervisningsämne, även om vissa citat i artikeln kan avslöja huruvida det 
rör sig om ett teoretisk- eller praktiskt ämne. 



112 113

KAPITEL 6

SAMMANFATTNING AV DE 
VETENSKAPLIGA ARTIKLARNA 

I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av de fyra vetenskap-
liga artiklarna som ingår i avhandlingen. Artiklarna är baserade på de fyra 
studierna som genomförts inom ramen för avhandlingsarbetet, och är i 
original författade på engelska. De återfinns i kappans del 2, så som de är 
publicerade i originalpublikationerna. I samtliga publikationer har regler 
för medförfattarskap följts i enlighet med The Vancouver Convention for 
Authorship.

6.1 ARTIKEL 1
Ott, t., Grigic Magnusson, A., Weilenmann, A., och Hård af Segerstad, 
Y. (2018) ”It must not disturb, it’s as simple as that”: Students’ voices on 
mobile phones in the infrastructure for learning in Swedish upper second-
ary school. Education and Information Technologies, 23(1), 517–536.
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I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av de fyra vetenskap-
liga artiklarna som ingår i avhandlingen. Artiklarna är baserade på de fyra 
studierna som genomförts inom ramen för avhandlingsarbetet, och är i 
original författade på engelska. De återfinns i kappans del 2, så som de är 
publicerade i originalpublikationerna. I samtliga publikationer har regler 
för medförfattarskap följts i enlighet med The Vancouver Convention for 
Authorship.

6.1 ARTIKEL 1
Ott, t., Grigic Magnusson, A., Weilenmann, A., och Hård af Segerstad, 
Y. (2018) ”It must not disturb, it’s as simple as that”: Students’ voices on 
mobile phones in the infrastructure for learning in Swedish upper second-
ary school. Education and Information Technologies, 23(1), 517–536.
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Syftet med Artikel 1 var att bidra till förståelsen för hur elevernas användn-
ing av mobiltelefonen i skolan påverkar deras skolpraktik och ge en inblick 
i hur gymnasieelever resonerar om att hantera mobiltelefoner på gränsen 
av skolans infrastruktur för lärande (Guribye, 2005; Star & Ruhleder, 
1996). Med utgångspunkt i en förståelse av infrastruktur som relationell, 
där infrastrukturer ses som ekologier, eller nätverk av handlingar och red-
skap (Star & Ruhleder, 1996) undersöktes förekomsten av mobiltelefoner 
i skolan utifrån elevernas perspektiv. 

Det empiriska materialet genererades från en webbenkät där totalt 
206 gymnasieelever från två svenska gymnasieskolor deltog och från fyra 
fokusgruppintervjuer med totalt 19 gymnasieelever från samma gym-
nasieskolor. För analys av fokusgruppintervjuerna användes en kvalitativ 
tematisk analys (Wilkinson, 2011).

Utifrån elevernas resonemang och diskussioner visar analysen att elev-
erna använde sina privata mobiltelefoner för både pedagogiska syfte och 
icke-undervisningsrelaterade syften under lektionstid. Denna användning 
skedde oavsett skolans policy eller den undervisande lärarens egna regler. 
Elevernas utsagor uppmärksammade att det fanns en viss ovisshet kring 
vilka regler som gällde på skolan och att oavsett skolans policy så var det 
lärarna själva som bestämde regler i klassrummet och under lektionerna. 
Eleverna beskrev att vissa lärare kunde samla in mobiltelefonerna i bör-
jan av en lektion för att senare under samma lektion ge dem tillbaka om 
mobilerna behövde användas för skolarbete. Vad eleverna ansåg som en 
lämplig användning av mobiltelefonen i skolan var inte unisont. 

Eleverna uttryckte att de utvecklat sina egna, implicita regler, gällande 
när och hur de kunde använda sin mobiltelefon under lektionstid. I fokus-
grupperna betonade eleverna elevens individuella ansvar. En vanlig upp-
fattning var att man som elev fick skylla sig själv om man använde mobilen 
för annat än skolarbete och på så vis missade delar av lektionen eller kom 
efter med skolarbetet. Eleverna uttryckte dock att det fanns en generell 
underförstådd regel, att mobiltelefonen inte skulle störa under lektionstid. 

Under fokusgrupperna gav eleverna flera exempel på både potentiella 
fördelar och nackdelar med att använda mobilen under lektionstid. Till 
exempel diskuterade eleverna hur mobilen kunde underlätta i skolarbete 
genom att förse eleverna med internet. Något som ansågs vara en pedago-
gisk fördel i skolarbetet. Eleverna gav också exempel på att tillgången till 
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internet även kunde upplevas problematisk då den möjliggjorde använd-
ningen av olika sociala medier. 

Användningen av sociala medier var det som eleverna uppgav som 
den största distraktionen under lektionstid. Eleverna diskuterade också 
hur mobiltelefonerna kunde vara både störande i klassrummet och ha en 
lugnande effekt. Ett exempel som eleverna gav var att om andra elever 
viskade eller pratade med varandra under lektionstid störde detta mer än 
om någon i stället använde sin mobil. Eleverna berättade även att lärarna 
ibland beslagtog elevernas mobiltelefoner, om en elev använt den trots att 
man inte fick det. En handling eleverna uttryckte att de inte uppskattade. 
Att ha tillgång till sin mobil var något eleverna såg som en personlig rät-
tighet. Eleverna gav uttryck för en önskan att lärarna i stället kunde säga 
till dem att lägga undan mobilen. Här efterfrågade eleverna lärarnas hjälp 
att hantera sin användning i form av riktlinjer och guidning.

Sammanfattningsvis visar resultaten att elevernas mobiltelefoner inte 
är accepterade i skolan till skillnad från annan teknologi som redan är eta-
blerad och en del av skolans infrastruktur för lärande. Elevernas mobiltele-
foner utmanar den av skolan erkända infrastrukturen för lärande samtidigt 
som mobiltelefonen blivit en del av de individuella elevernas infrastruktur 
för lärande, där eleverna agerar i gränsen mellan sin vardagliga och skolans 
infrastruktur. En slutsats är att Bring-Your-Own-Device (BYOD) kon-
ceptet inte längre behöver ses som banbrytande för skolor att anamma då 
eleverna redan tagit med sig sina mobiler in i skolans praktik. 

6.2 ARTIKEL 2
Grigic Magnusson, A., Hård af Segerstad, Y., & Sofkova Hashemi, S. 
(2017). Technology of choice: Challenges and opportunities of mobile 
phones in school. In Proceedings of the 9th International Conference on 
Education and New Learning Technologies, 672-681. 

Syftet med Artikel 2 var att undersöka hur högstadieelever resonerar om 
sin användning av mobiltelefoner i klassrummet. Artikelns centrala for-
skningsfråga var: Vilka uppfattningar har elevernas om användningen av 
mobiltelefoner under lektionstid i en 1:1 skolmiljö, där alla elever har till-
gång till en internet uppkopplad laptop? 



114

Syftet med Artikel 1 var att bidra till förståelsen för hur elevernas användn-
ing av mobiltelefonen i skolan påverkar deras skolpraktik och ge en inblick 
i hur gymnasieelever resonerar om att hantera mobiltelefoner på gränsen 
av skolans infrastruktur för lärande (Guribye, 2005; Star & Ruhleder, 
1996). Med utgångspunkt i en förståelse av infrastruktur som relationell, 
där infrastrukturer ses som ekologier, eller nätverk av handlingar och red-
skap (Star & Ruhleder, 1996) undersöktes förekomsten av mobiltelefoner 
i skolan utifrån elevernas perspektiv. 

Det empiriska materialet genererades från en webbenkät där totalt 
206 gymnasieelever från två svenska gymnasieskolor deltog och från fyra 
fokusgruppintervjuer med totalt 19 gymnasieelever från samma gym-
nasieskolor. För analys av fokusgruppintervjuerna användes en kvalitativ 
tematisk analys (Wilkinson, 2011).

Utifrån elevernas resonemang och diskussioner visar analysen att elev-
erna använde sina privata mobiltelefoner för både pedagogiska syfte och 
icke-undervisningsrelaterade syften under lektionstid. Denna användning 
skedde oavsett skolans policy eller den undervisande lärarens egna regler. 
Elevernas utsagor uppmärksammade att det fanns en viss ovisshet kring 
vilka regler som gällde på skolan och att oavsett skolans policy så var det 
lärarna själva som bestämde regler i klassrummet och under lektionerna. 
Eleverna beskrev att vissa lärare kunde samla in mobiltelefonerna i bör-
jan av en lektion för att senare under samma lektion ge dem tillbaka om 
mobilerna behövde användas för skolarbete. Vad eleverna ansåg som en 
lämplig användning av mobiltelefonen i skolan var inte unisont. 

Eleverna uttryckte att de utvecklat sina egna, implicita regler, gällande 
när och hur de kunde använda sin mobiltelefon under lektionstid. I fokus-
grupperna betonade eleverna elevens individuella ansvar. En vanlig upp-
fattning var att man som elev fick skylla sig själv om man använde mobilen 
för annat än skolarbete och på så vis missade delar av lektionen eller kom 
efter med skolarbetet. Eleverna uttryckte dock att det fanns en generell 
underförstådd regel, att mobiltelefonen inte skulle störa under lektionstid. 

Under fokusgrupperna gav eleverna flera exempel på både potentiella 
fördelar och nackdelar med att använda mobilen under lektionstid. Till 
exempel diskuterade eleverna hur mobilen kunde underlätta i skolarbete 
genom att förse eleverna med internet. Något som ansågs vara en pedago-
gisk fördel i skolarbetet. Eleverna gav också exempel på att tillgången till 

115

internet även kunde upplevas problematisk då den möjliggjorde använd-
ningen av olika sociala medier. 

Användningen av sociala medier var det som eleverna uppgav som 
den största distraktionen under lektionstid. Eleverna diskuterade också 
hur mobiltelefonerna kunde vara både störande i klassrummet och ha en 
lugnande effekt. Ett exempel som eleverna gav var att om andra elever 
viskade eller pratade med varandra under lektionstid störde detta mer än 
om någon i stället använde sin mobil. Eleverna berättade även att lärarna 
ibland beslagtog elevernas mobiltelefoner, om en elev använt den trots att 
man inte fick det. En handling eleverna uttryckte att de inte uppskattade. 
Att ha tillgång till sin mobil var något eleverna såg som en personlig rät-
tighet. Eleverna gav uttryck för en önskan att lärarna i stället kunde säga 
till dem att lägga undan mobilen. Här efterfrågade eleverna lärarnas hjälp 
att hantera sin användning i form av riktlinjer och guidning.

Sammanfattningsvis visar resultaten att elevernas mobiltelefoner inte 
är accepterade i skolan till skillnad från annan teknologi som redan är eta-
blerad och en del av skolans infrastruktur för lärande. Elevernas mobiltele-
foner utmanar den av skolan erkända infrastrukturen för lärande samtidigt 
som mobiltelefonen blivit en del av de individuella elevernas infrastruktur 
för lärande, där eleverna agerar i gränsen mellan sin vardagliga och skolans 
infrastruktur. En slutsats är att Bring-Your-Own-Device (BYOD) kon-
ceptet inte längre behöver ses som banbrytande för skolor att anamma då 
eleverna redan tagit med sig sina mobiler in i skolans praktik. 

6.2 ARTIKEL 2
Grigic Magnusson, A., Hård af Segerstad, Y., & Sofkova Hashemi, S. 
(2017). Technology of choice: Challenges and opportunities of mobile 
phones in school. In Proceedings of the 9th International Conference on 
Education and New Learning Technologies, 672-681. 

Syftet med Artikel 2 var att undersöka hur högstadieelever resonerar om 
sin användning av mobiltelefoner i klassrummet. Artikelns centrala for-
skningsfråga var: Vilka uppfattningar har elevernas om användningen av 
mobiltelefoner under lektionstid i en 1:1 skolmiljö, där alla elever har till-
gång till en internet uppkopplad laptop? 



116

Det empiriska materialet består av 2 fokusgruppintervjuer med totalt 
11 högstadieelever i årskurs åtta. För analys av fokusgruppintervjuerna 
användes en kvalitativ tematisk analys (Bryman, 2011). Den tematiska 
analysen var induktiv.

Resultatet visar att eleverna uppgav att de använde sina mobiltelefoner 
under lektionstid. Enligt eleverna använde de sina mobiler på individuell 
basis, både till vad och hur mycket. Likaså beskrev eleverna att de anpas-
sade sin användning utifrån vilket skolämne det var eller vem som var den 
undervisande läraren. I elevernas diskussioner framkom att om eleverna 
ansåg att ett ämne var krävande eller svårt användes mobilerna nästan ald-
rig. Eleverna berättade också att om en lärare upplevdes som sträng eller 
hade höga krav på elevernas prestationer, så användes inte heller mobil-
erna i samma utsträckning som när ett ämne upplevdes som lätt eller om 
den undervisande läraren inte uppfattades som sträng. Enligt eleverna 
använde de mobilerna i högre utsträckning för sådant som inte hade med 
det pågående skolarbetet att göra under de lektioner som uppfattades som 
lätta och mindre krävande. I diskussionerna om olika distraktioner uppgav 
eleverna att de önskade få hjälp och guidning av sina lärare att hantera till 
exempel notiser från sociala medier.

I elevernas diskussioner om vad de uppfattade som en acceptabel eller 
inte acceptabel användning i klassrummet framkom att eleverna hade 
tydliga uppfattningar om vad som var okej eller inte. Dessa uppfattningar 
byggde delvis på individuella uppfattningar där eleverna också gav uttryck 
för olika åsikter men också till stor del på gemensamma uppfattningar. 
Det eleverna tydligast uttryckte var att användningen av mobiler under 
lektionstid var varje enskild elevs ansvar. 

Även om skolan inte hade några explicita regler gällande användningen 
av mobiltelefoner under lektionstid berättade eleverna att de upplevde det 
som om det fanns en underförstådd överenskommelse mellan eleverna och 
lärarna att inte använda mobiltelefonerna medan läraren höll en genom-
gång, föreläste eller informerade om något. 

I elevernas diskussioner om användning av mobiler för annat än 
skolarbete (off-task use) framhöll eleverna att även om dom ofta använde 
sina mobiler för annat än skolarbete var den främsta anledningen till att 
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använda mobilerna under lektionstid relaterad till det pågående skolarbe-
tet. Utifrån elevernas utsagor delades användningen av mobiltelefonen för 
skolrelaterat arbete in i tre huvudsakliga teman:

1. Ett komplement till skolans laptop. När eleverna glömt sina laptops 
hemma, eller när laptoppen inte fungerade eller eleven inte kund 
koppla upp dator till skolans nätverk, användes mobiltelefonen 
som ett komplement. 

2. Teknologin eleverna föredrar att använda. Eleverna upplevde att 
det var smidigare att använda sig av sin egen mobil än att ta fram 
och starta upp skolans laptop. 

3. Den nödvändiga eller av lärare uppmuntrade teknologin. Eleverna 
gav flera exempel på skoluppgifter som var utformade av lärarna 
på ett sådant sätt att eleverna uppfattade att mobilen blev nödvän-
dig att använda under lektionstid. 

I studien diskuteras hur elevernas utsagor pekat på att lärarna vävde in 
elevernas mobiler i sin undervisning och att eleverna uppfattade detta som 
att lärarna tog elevernas mobiltelefoner för givna i skolan. Resultaten pekar 
mot att med elevernas mobiler i klassrummet sker en övergång från en 
mer lärarstyrd undervisning till ett mer elevcentrerat lärande. En slutsats 
är att Bring Your Own Divice (BYOD) konceptet i själva verket användes 
implicit på skolan. 

6.3 ARTIKEL 3
Grigic Magnusson, A., (2019). A pupil perspective on the impact of a 
mobile phone ban in a secondary school. In Proceedings of the 12th annual 
International Conference of Education, Research and Innovation.

Artikel 3, som är ett så kallat short-paper, syftade till att undersöka hur 
högstadieelever, i en skola med mobilförbud i sin skolpolicy, resonerar 
kring användningen av mobiltelefoner under lektionstid. De centrala for-
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skningsfrågorna var: 1) Hur upplevde eleverna mobiltelefonförbudet? 2) 
Hur använde eleverna mobiltelefoner under lektionstid? 

Det empiriska materialet genererades genom 3 fokusgruppintervjuer 
med totalt 14 högstadieelever från årskurs sju och åtta. På grund av ett 
tekniskt problem resulterade fokusgrupp 3 i en icke-hörbar ljudinspeln-
ing. För denna fokusgrupp finns endast moderatorns stödanteckningar, 
tagna under fokusgruppstillfället. Därför utgör fokusgrupp 1 och 2 det 
huvudsakliga empiriska materialet för Studie 3 där moderatorns stödan-
teckningar bara använts i syfte att bekräfta utsagor från fokusgrupp 1 
och 2. För analys av fokusgruppintervjuerna användes en tematisk analys 
(Braun & Clarke, 2006).

Resultatet visar att eleverna var positiva till skolans mobiltelefonför-
bud. Eleverna berättade att de uppskattade skolans regel som förbjöd 
användningen av mobiltelefoner under lektionstid. Eleverna uppgav att de 
upplevde användningen av mobiltelefoner som störande för den pågående 
lektionen. Eleverna berättade att det främst var notiser från sociala medier 
som var distraherade. 

När det kom till elevernas egen användning av mobilerna under lek-
tionstid berättade eleverna att de använde mobiltelefonerna under lektion-
erna på daglig basis trots skolans mobiltelefonförbud. Utifrån elevernas 
diskussioner framkom det att de vanligtvis använde sin mobil i smyg, utan 
tillåtelse från den undervisande läraren. Denna användning var också enligt 
eleverna uteslutande icke-skolrelaterade, så som sociala medier. Eleverna 
berättade vidare att ju mindre engagerande en lektion upplevdes desto mer 
använde de sig av sina mobiltelefoner. Eleverna diskuterade också saker 
som påverkade dem att inte använda sina mobiler i smyg. Enligt eleverna 
handlade det främst om hur sträng eleverna uppfattade att läraren var. 

Eleverna diskuterade också att mobilerna ibland användes i skolarbete. 
Eleverna berättade att dessa tillfällen var när en lärare tillåtit eleverna att 
använda sina mobiler under lektionstid. Ett exempel som eleverna gav 
var om man som elev glömt sin skoldator hemma och behövde använda 
mobilen istället för sin dator i skolarbetet. 

Elevernas utsagor om mobilerna i skolan visar att mobiltelefonen till 
viss del blev nödvändig i skolan. Eleverna berättade att lärarna brukade 
använda skolans lärplattform för att skicka ut information till eleverna, 
till exempel om en lektion var inställd eller om lektionen skulle ske i ett 
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annat klassrum. I dessa fall ansåg eleverna att tillgången till mobilerna var 
nödvändig då de hade skolans lärplattform som app i mobilen och på så 
vis kunde ta del av informationen. 

I diskussionerna gav eleverna en rad olika exempel på när mobilen 
kunde ses som ett verktyg i skolarbetet. Det eleverna gav uttryck för som 
mest värdefullt var att kunna ta kort på viktig information eller antecknin-
gar. Enligt eleverna tappades lätt papper, anteckningar och skolböcker bort 
efter lektionen, medan mobilen alltid fanns tillhands. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att även om eleverna upplevde 
mobiltelefonerna som störande användes dessa, främst för att interagera 
med vänner. Studien indikerar att mobiltelefonanvändningen för icke skol-
relaterade aktiviteter kan minska i de fall användningen sker på uppman-
ing av läraren. En slutsats är att lärare kan ha en viktigare roll i att vägleda 
eleverna i lämplig mobilanvändning under lektionstid än att upprätthålla 
ett mobiltelefonförbud. Detta då mobiltelefonen i sig skulle kunna vara ett 
verktyg för lärande i skolan. 

6.4 ARTIKEL 4
Grigic Magnusson, A., Ott, T., Hård af Segerstad, Y., & Sofkova Hashemi, 
S. (2022). Complexities of managing a mobile phone ban in the digitalised 
schools’ classroom. 

Syftet med Artikel 4 var att öka förståelsen för lärares implementation 
av ett mobiltelefonförbud under lektionstid i en skola med en avancerad 
digital infrastruktur, där lärarna var obligerade att använda digitala verktyg 
för både pedagogiska och administrativa ändamål. Artikeln adresserade två 
forskningsfrågor, a) hur hanterade lärarna förbudet, b) och vilka frågor 
och problem (eng. concerns) lyfter lärarna under implementationen av 
förbudet? 

Det empiriska materialet genererades från 13 lärarlagsdiskussioner, där 
lärarna reflekterade och diskuterade genomförandet av förbudet och dess 
implikationer för klassrumspraktiken.

Studien visar att lärarnas motiv för att implementera ett mobiltele-
fonförbud var att minska de upplevda störningarna i klassrummet som 
lärarna uppfattade orsakades av elevernas mobiltelefonanvändning. Under 
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skningsfrågorna var: 1) Hur upplevde eleverna mobiltelefonförbudet? 2) 
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annat klassrum. I dessa fall ansåg eleverna att tillgången till mobilerna var 
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de två första lärarlagsdiskussionerna uttryckte lärarna att de hoppades på 
att ett mobilförbud skulle leda till en lugnare klassrumsmiljö med mindre 
störningar och off-task use. Likaså att eleverna skulle utveckla bättre studi-
evanor. Lärarna uttryckte även en viss oro att eleverna skulle motsätta sig 
förbudet.

Under den andra lärarlagsdiskussionen kom lärarna unisont överens 
om att implementera ett mobiltelefonförbud, från elevernas första skoldag 
på det nya läsåret, med inga undantag. En implementeringsstrategi dis-
kuterades där två instrument lyftes som nödvändiga för implementationen 
och upprätthållandet av förbudet. Lärarna kom överens om att ett bra 
instrument för att motverka eventuella motsättningar från eleverna var 
ett att implementera förbudet från elevernas första skoldag. Likaså skulle 
alla elevernas mobiltelefoner samlas in i början av varje lektion för att 
sedan lämnas tillbaka i slutet av samma lektion. Inga undantag från denna 
insamlingsregel skulle göras. 

Studien visar att lärarna gjorde undantag från insamlingsregeln från 
elevernas allra första skoldag. Lärarna beskrev hur insamlingsproceduren 
uppfattades som både tidskrävande och konfliktfylld vilket bidrog till att 
lärarna allt oftare gjorde undantag från regeln. Lärarnas utsagor vittnar om 
att insamlingsproceduren kom att uppfattas som mer utmanande än de 
först hade trott. 

Undantag från att samla in mobilerna gjordes också av pedagogiska 
skäl. Till exempel hade elevernas skoldatorer inte hunnit levereras till 
skolan vid skolstart vilket innebar att eleverna var utan sina skoldatorer 
under de första veckorna av läsåret. Enligt lärarna var elevernas användn-
ing av datorerna en integrerad del av lärarnas undervisning vilket ledde 
till att lärarna tillät eleverna att använde sina mobiler om det behövdes 
för skolarbetet. Vissa lärare beskrev hur de fortsatte att använda mobil-
erna i sin undervisning trots förbudet, till exempel genom att låta eleverna 
använda dem för olika skoluppgifter som krävde informationssökning 
eller för att ta foton på skolarbete. Diskussionerna visar att lärarna redan 
före implementeringen hade integrerat elevernas mobiler i sin undervisn-
ing, utan att egentligen ha varit särskilt medvetna om det. 

Allt eftersom tiden gick berättade lärarna om fler och fler undantag, 
både av praktiska och pedagogiska skäl. Alla dessa undantag ledde till slut 
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till att lärarlaget bestämde sig för att låta varje lärare själv bestämma sina 
regler gällande mobiltelefonanvändningen under sina lektioner. 

Lärarna berättade att de flesta av eleverna följde förbudet, men vissa 
utvecklade olika strategier för att undvika att lämna in sina mobiler, till 
exempelvis genom att lämna in tomma mobilfodral eller att säga att man 
lämnat mobilen i sitt skolskåp. I lärarnas diskussioner lyfts dessa reaktioner 
som utmanande för lärarna. Att upprätthålla ett förbud påverkade även 
lärarnas relation till eleverna. Även om de flesta eleverna följde förbudet 
så gjorde inte alla det. Här gav lärarna uttryck för att de upplevde det som 
svårt att skapa en bra relation till de elever som inte följde förbudet och på 
så vis upplevdes som utmanade av läraren.

Mobiltelefonförbudet visade sig även vara ineffektivt vad gällde att 
bidra till en lugn klassrumsmiljö. Enligt lärarna använde eleverna i stäl-
let sina skoldatorer för off-task aktiviteter när mobilerna fanns till hands. 
Detta upplevdes som minst lika distraherande enligt lärarna. Ett exempel 
som lärarna gav var när eleverna tittade på Youtubeklipp med datorns ljud 
påslaget. 

Sammanfattningsvis visar studien att elevernas mobiltelefoner de facto 
hade blivit en del av skolans infrastruktur för lärande (Guribye, 2015). 
Dessutom var BYOD-konceptet i själva verket en del av den redan eta-
blerade sociala, tekniska och institutionella aktiviteterna som möjliggjorde 
lärarnas praktik. Likaså verkar tillgången till internet i det öppna klassrum-
met i en digitaliserad skola vara en viktigare fråga att diskutera än vilken 
digital teknologi som används.
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KAPITEL 7

DISKUSSION

Denna avhandling syftar till att fördjupa kunskapen om användningen av 
högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och 
implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet. Denna användn-
ing sker i en skolpraktik där många typer av digital teknologi på olika sätt 
samexisterar i elevers och lärares skolvardag och där digitaliseringen är en 
fortgående process. 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingsstudiernas 
resultat. Dels för att förtydliga hur syfte och frågeställningarna besvarats i 
perspektivet av de teoretiska utgångspunkterna för arbetet och för att sätta 
avhandlingens bidrag i relation till tidigare forskning. Kapitlet är struk-
turerat kring de forskningsfrågor som ställs i avhandlingen:

1. Hur resonerar eleverna om: 
• användningen av sina privata mobiltelefoner i klassrummet?
• mobiltelefonanvändningens påverkan på undervisning och 

lärande i klassrummet?
• policys och regler för användning av mobiltelefoner i klassrum-

met?
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2. Hur resonerar lärarna om implementeringen av mobiltelefonför-
budet i klassrummet?

3. Vilka utmaningar artikulerar lärarna i relation till implementerin-
gen av mobiltelefonförbudet?

7.1 ANVÄNDNINGEN AV PRIVATA 
MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET 

Den verklighet som beskrivs av elever och lärare i den här avhandlingens 
studier pekar på att användningen av elevernas privata mobiltelefoner är 
en komplex och mångfacetterad fråga. Samtidigt som eleverna använder 
sina mobiltelefoner för icke-undervisningsrelaterade syften, så som sociala 
medier, så används också mobilerna för pedagogiska syften, i både under-
visning och för lärande. Elevstudierna visar att användningen av elevernas 
privata mobiltelefoner i klassrummet sker på initiativ av både den enskilda 
eleven och av den undervisande läraren. Ett resultat som bekräftas av 
Studie 4. Avhandlingen visar i linje med tidigare studier att elevernas pri-
vata mobiltelefoner utgör en resurs som ger omedelbar tillgång till infor-
mation och erbjuder eleverna att självständigt utföra sina skoluppgifter (se 
t.ex. Asplund m.fl., 2108).

Avhandlingens studier visar också på att mobiltelefonens handlig-
sutrymme spänner över ett stort användningsområde där mobiltelefonen 
ibland blir nödvändig att använda i undervisning och för lärande i den 
digitaliserade skolan i situationer där eleverna förväntas använda digital 
teknologi för lärande. Ett resultat som är i linje med tidigare studier som 
visar att elever tar med sig sina mobiltelefoner till skolan och använder 
dem i klassrummet och under lektionstid (se Asplund m.fl., 2018; Kontio 
och Asplund, 2019; Olin-Scheller m.fl., 2021; Sahlström m.fl., 2019). 

Av elevernas resonemang framgår att användningen av deras privata 
mobiltelefoner är en del av både elevernas och lärarnas dagliga rutiner där 
användningen formas i klassrummets sociala praktik. I analyserna synlig-
görs att användningens inriktning ser olika ut beroende på den specifika 
klassrumskontexten. I linje med Valasmo m.fl. (2022) och Wikström 
m.fl. (2022) visar avhandlingens studier att det finns en relation mellan 
användningen av elevernas privata mobiltelefoner och den situerade klass-
rumspraktiken. För eleverna i avhandlingens studier påverkades använd-
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ning indirekt av skolans regler, den undervisande läraren, den enskilda 
eleven, elevgruppen, mobilen som artefakt och den pågående lektionen. 
Dessutom verkar användningen av elevers privata mobiltelefoner i högre 
grad vara beroende av den situerade kontexten (omständigheter under en 
pågående lektion) än skolans eller lärarnas specifika mobiltelefonregler. 

Analysen av de tre elevstudierna visar inte bara att mobiltelefonen 
utvidgar elevers och lärares handlingsutrymme, utan också att mobiltele-
fonen har en viktig plats i klassrummet, som ett redskap som används av 
både elever och lärare. Resultaten från avhandlingens fyra studier pekar 
således på att elevernas privata mobiltelefoner är inbyggda i klassrum-
mets situerade praktik. Att elevernas mobiltelefoner har en viktig plats i 
klassrummet kan förstås ur ett infrastruktur-perspektiv (Guribye, 2005; 
2015). Genom att både elever och lärare använder sig av elevernas pri-
vata mobiltelefoner i undervisning och för lärande sammanlänkas elever-
nas privata mobiltelefoner med den infrastruktur som klassrumspraktiken 
grundar sig på. Mobiltelefonen har på ett naturligt sätt kommit att bli ett 
integrerat redskap i elevernas skolpraktik. Men att vara elev i den digital-
iserade skolans klassrum innebär inte bara att hantera den verklighet som 
utspelar sig inom klassrummets fyra väggar. Först och främst är elevernas 
privata mobiltelefoner just privata och en del av elevernas sociala värld, 
utanför skolan. 

Att eleverna tar med sig sina mobiltelefoner till skolan och använder 
dem i klassrummet innebär att eleverna måste hantera sin användning 
mellan dessa olika sociala praktiker. Användningen av elevernas mobiltele-
foner kan ses ur ett gränsperspektiv där mobiltelefonen möjliggör ett grän-
söverskridande mellan olika sociala sammanhang och kontexter. Vi kan 
se hur elevernas privata användning, för icke-undervisningsrelaterade syf-
ten, omformas och blir en del av elevernas lärandepraktik (se Kontio & 
Asplund, 2019; Valasmo m.fl., 2022). I en klassrumspraktik som möjlig-
gör elevers användning av sina privata mobiltelefoner utmanas eleverna, 
då mobilen som gränsobjekt utmanar ett upprätthållande av gränsen mel-
lan det privata och det institutionella. De ger också uttryck för ett behov 
av hjälp att navigera mellan dessa sociala kontexter och praktiker. Och i 
en klassrumspraktik där användningen av mobiltelefonen ständigt omfor-
mas av interaktionen i klassrummet och där eleverna måste förhålla sig till 
den undervisande läraren, den pågående lektionen, klassrummets fysiska 
och materiella villkor så som till exempel frånvaron av andra pedagogiska 
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redskap och det privata och sociala sammanhanget utanför klassrummets 
fysiska väggar.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten i avhandlingens studier att 
eleverna använder sina mobiltelefoner i klassrummet som redskap i under-
visningen, men att denna användning sker i ett gränsland där gränsen mel-
lan skolans undervisningspraktik och inte minst elevernas sociala vardags-
praktiker utmanas. Studierna gör det också tydligt att mobiltelefonen är 
en del av skolans infrastruktur för lärande. En reglering av användningen 
genom förbud, snarare än lokala överenskommelser i klassrummen, utma-
nar denna infrastruktur.

7.2 MOBILTELEFONANVÄNDNINGENS PÅVERKAN 
I KLASSRUMMET 

Resultaten av avhandlingens tre elevstudier går dels i linje med forskning 
som visar att både elever och lärare uppfattar mobilen som en källa till 
störningar (Wikström m.fl., 2022). Särskilt uppfattade eleverna i Studie 3, 
som gick på en skola med uttalat mobiltelefonförbud, att mobiltelefonen 
var en distraktion för både den enskilda eleven som använde mobiltele-
fonen och för att detta störde i klassrummet i övrigt. Denna uppfattning 
framkom även i Studie 4 där lärarna gav uttryck för att elevernas privata 
mobiltelefoner var en distraktion och störning i klassrummet. 

Störningar i klassrummet är inte på något sätt ett nytt fenomen och har 
över tid tagit sig uttryck i olika former, allt från tuggummituggande, kepsar, 
eleverna skickar lappar till dagens mobiltelefonanvändning. En intressant 
aspekt som framkom i studierna var att eleverna i Studie 1 upplevde att 
det var mer störande om en lärare sa till en elev att lägga undan sin mobil, 
än att eleven använde den i klassrummet. I likhet med resultatet från Din-
smores (2019) studie menade eleverna i Studie 1 att det var vanligt att 
lärarna ansåg att elevernas användning av sina mobiltelefoner var för icke-
undervisningsrelaterade ändamål och att de främst betraktade mobilen 
som en leksak (Ott m.fl., 2018, s. 529). Detta kan leda till konfliktfyllda 
situationer, om eleverna motsätter sig lärarens agerande. Förekomsten av 
konfliktfyllda situationer, där mobiltelefonen står i centrum, framkommer 
också i Studie 4, då kopplat till insamlingen av elevernas mobiltelefoner. 

127

Något en del elever motsätter sig. Resultaten förtydligar härmed vad tidi-
gare studier visat, nämligen att elevernas mobiltelefoner i sig av olika skäl 
kan vara ett konfliktobjekt i klassrummet (se Dinsmore, 2019; Lindell, 
2018; Ott, 2017). 

Även om såväl avhandlingen studier som tidigare forskning visar att 
elevernas användning av sina mobiltelefoner i klassrummet kan leda till 
distraktion och störningar nyanserar avhandlingens resultat denna bild. 
Tidigare forskning har ofta framhållit att elevernas mobiltelefoner främst 
uppfattas som distraktioner i klassrummet medan avhandlingens studier 
också visar att elevernas användning av sina privata mobiltelefoner kunde 
ha en motsatt effekt: mobiltelefonen hjälpte eleverna att på olika sätt avs-
kärma sig från omgivande klassrummet, till exempel genom att lyssna på 
musik med hörlurar och på så sätt stänga omgivningen ute.

Både elevstudierna och lärarstudien pekar på att användning av 
mobiltelefon i klassrummet inte nödvändigtvis är särskilt problematisk 
(jfr. Olin-Scheller & Tanner, 2015; Olin-Scheller m.fl., 2021) och att den 
används för undervisningsrelevanta syften. När det gäller den senare kan 
man förstå det faktum att lärarna gör undantag till förbudet av pedago-
giska orsaker, som en indikation på att mobiltelefonen är integrerad i klass-
rumspraktiken. 

Resultaten från de tre elevstudierna visar vidare också att eleverna har 
en samstämmig syn på att mobiltelefonanvändningen i klassrummet är 
den enskilda elevens eget ansvar. Om man som elev ägnade sig åt icke-
undervisningsrelaterade aktiviteter och på så sätt missade lektionsinnehåll 
eller kom efter med sitt skolarbete fick man som elev helt enkelt skylla sig 
själv. Detta är viktigt att notera i perspektivet av skolans målsättning att 
göra eleverna delaktiga i undervisningen och ta ansvar för sitt eget lärande.

Sammanfattningsvis visar resultaten att mobiltelefonanvändning i 
klassrummet enligt såväl elever som lärare kan innebära distraktioner och 
störningar genom att användas för icke-undervisningsrelaterade syften, 
men samtidigt finns en omfattande användning av mobilen som redskap  
för lärande. I detta perspektiv är den forskning som visar att användningen 
av elevernas mobiltelefoner i klassrummet främst verkar ske i undervis-
ningens ”mellanrum”, i det tidsspann som finns mellan olika uppgifter 
(Olin-Scheller, 2019).
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Resultaten visar också att eleverna synes vara väl medvetna om sitt ans-
var för att hantera användningen av mobiltelefoner i klassrummet för att 
inte negativt påverka lärandemiljön. 

7.3 POLICYS OCH REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN 
AV MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET

Även om inte ett mobiltelefonförbud är önskvärt av alla elever i fokusgrup-
pintervjuerna framkommer att eleverna är eniga om att någon form av 
reglering behövs. Däremot tror eleverna inte att ett mobiltelefonförbud 
skulle gå att införa i praktiken. Deras argument är att ingen elev skulle 
följa ett sådant förbud. Studie 4 bekräftar elevernas resonemang då lärarna 
mötte svårigheter att genomföra och upprätthålla ett mobiltelefonför-
bud, på grund av elevernas motstånd mot insamling av mobilerna och 
att mobilerna faktiskt var relevanta som pedagogiskt redskap och kom att 
användas i skolarbetet. 

I stället pekar avhandlingsstudiernas resultat på att den undervisande 
läraren har en avgörande roll både för när, till vad och varför eleverna 
använde sina privata mobiltelefoner. Dessutom visar resultaten att elev-
erna på egen hand och i samspel med både andra elever, läraren och den 
pågående lektionen utvecklade egna regler för användningen av mobiler 
i klassrummet. Resultatet på så vis både bekräftar, fördjupar och tydlig-
gör vad tidigare studier demonstrerar (se Charles, 2012; Wikström m.fl., 
2022). 

Eftersom användningen av elevernas privata mobiltelefoner mer verkar 
formas av det sammanhang som elever och lärare befinner sig i, och där 
mobiltelefonen inte heller verkar fylla en given och fast funktion, indikerar 
resultaten att i stället för att införa mobiltelefonförbud kan riktlinjer och 
lärares guidning hjälpa eleverna att använda sina mobiler för skolrelaterade 
ändamål i stället för att använda dem för icke-undervisningsrelaterade syf-
ten som kan leda till distraktioner och störningar. 

Sammanfattningsvis bejakar eleverna att användningen av mobiltele-
fonerna i klassrummet regleras, men att detta i första hand bör göras 
genom att etablera regler lokalt i ett samspel mellan elever och lärare och 
med anpassning till de specifika krav som ställs i undervisning. Detta 
skulle man kunna tala om som ett ”situerat” regelsystem.
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7.4 LÄRARLAGETS IMPLEMENTERING AV ETT 
MOBILTELEFONFÖRBUD I KLASSRUMMET

Studie 4 följde diskussionerna i ett lärarlag över tid i syfte att utforska 
hur lärarna implementerade ett mobiltelefonförbud i klassrummet. Lärar-
nas gemensamma beslut att införa ett mobiltelefonförbud som förbjöd all 
användning av elevernas mobiltelefoner under lektionstid bottnade i deras 
uppfattning att elevernas privata mobiler var mer en distraktion än ett 
redskap i undervisning och för lärande. Detta är en uppfattning som tidi-
gare studier visat är vanligt förekommande bland lärare (se Nikolopoulou, 
2020; Osakwe m.fl., 2017; Thomas m.fl., 2014). Precis som tidigare stud-
ier föreslagit att lärare bör göra, initierade lärarna i Studie 4 ett mobiltele-
fonförbud som förbjöd all användning av elevernas privata mobiltelefoner 
under lektionstid, i syfte att reglera den icke-undervisningsrelaterade 
användningen (se Chen & Yan, 2016; Kay m.fl., 2017).

7.4.1 LÄRARNAS RESONEMANG UNDER 
IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 

Resultatet från studien visar tydligt att lärarna hade en något förenklad syn 
på implementeringen av förbudet. De föreställde sig att ett mobiltelefon-
förbud skulle bli okomplicerat att få till stånd i klassrummen. För att säk-
erställa ett effektivt mobiltelefonförbud, det vill säga förebygga att eleverna 
inte följde förbudet, diskuterade de fram två implementeringsstrategier i 
syfte att effektuera och upprätthålla mobiltelefonförbudet. För det första 
skulle mobilförbudet verkställas från elevernas första skoldag på den nya 
terminen genom att lärarna accentuerade förbudet muntligt för alla elever. 
För det andra skulle lärarna fysiskt samla in elevernas privata mobiltele-
foner i början av varje lektion. Denna strategi var i linje med forskning 
som hävdar att skolor förutom att ha ett mobiltelefonförbud på plats, även 
behöver säkerställa att eleverna inte kan använda sina mobiltelefoner i 
smyg (Gao m.fl., 2017). 

Lärarstudien visar att även om lärarna gemensamt såg insamlings-
proceduren som ett viktigt instrument för att effektuera och upprätthålla 
förbudet så gjorde de på individuell basis undantag från insamlingsproce-
duren, baserad på den specifika klassrumssituationen. Skäl att göra undan-



128

Resultaten visar också att eleverna synes vara väl medvetna om sitt ans-
var för att hantera användningen av mobiltelefoner i klassrummet för att 
inte negativt påverka lärandemiljön. 

7.3 POLICYS OCH REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN 
AV MOBILTELEFONER I KLASSRUMMET

Även om inte ett mobiltelefonförbud är önskvärt av alla elever i fokusgrup-
pintervjuerna framkommer att eleverna är eniga om att någon form av 
reglering behövs. Däremot tror eleverna inte att ett mobiltelefonförbud 
skulle gå att införa i praktiken. Deras argument är att ingen elev skulle 
följa ett sådant förbud. Studie 4 bekräftar elevernas resonemang då lärarna 
mötte svårigheter att genomföra och upprätthålla ett mobiltelefonför-
bud, på grund av elevernas motstånd mot insamling av mobilerna och 
att mobilerna faktiskt var relevanta som pedagogiskt redskap och kom att 
användas i skolarbetet. 

I stället pekar avhandlingsstudiernas resultat på att den undervisande 
läraren har en avgörande roll både för när, till vad och varför eleverna 
använde sina privata mobiltelefoner. Dessutom visar resultaten att elev-
erna på egen hand och i samspel med både andra elever, läraren och den 
pågående lektionen utvecklade egna regler för användningen av mobiler 
i klassrummet. Resultatet på så vis både bekräftar, fördjupar och tydlig-
gör vad tidigare studier demonstrerar (se Charles, 2012; Wikström m.fl., 
2022). 

Eftersom användningen av elevernas privata mobiltelefoner mer verkar 
formas av det sammanhang som elever och lärare befinner sig i, och där 
mobiltelefonen inte heller verkar fylla en given och fast funktion, indikerar 
resultaten att i stället för att införa mobiltelefonförbud kan riktlinjer och 
lärares guidning hjälpa eleverna att använda sina mobiler för skolrelaterade 
ändamål i stället för att använda dem för icke-undervisningsrelaterade syf-
ten som kan leda till distraktioner och störningar. 

Sammanfattningsvis bejakar eleverna att användningen av mobiltele-
fonerna i klassrummet regleras, men att detta i första hand bör göras 
genom att etablera regler lokalt i ett samspel mellan elever och lärare och 
med anpassning till de specifika krav som ställs i undervisning. Detta 
skulle man kunna tala om som ett ”situerat” regelsystem.

129

7.4 LÄRARLAGETS IMPLEMENTERING AV ETT 
MOBILTELEFONFÖRBUD I KLASSRUMMET

Studie 4 följde diskussionerna i ett lärarlag över tid i syfte att utforska 
hur lärarna implementerade ett mobiltelefonförbud i klassrummet. Lärar-
nas gemensamma beslut att införa ett mobiltelefonförbud som förbjöd all 
användning av elevernas mobiltelefoner under lektionstid bottnade i deras 
uppfattning att elevernas privata mobiler var mer en distraktion än ett 
redskap i undervisning och för lärande. Detta är en uppfattning som tidi-
gare studier visat är vanligt förekommande bland lärare (se Nikolopoulou, 
2020; Osakwe m.fl., 2017; Thomas m.fl., 2014). Precis som tidigare stud-
ier föreslagit att lärare bör göra, initierade lärarna i Studie 4 ett mobiltele-
fonförbud som förbjöd all användning av elevernas privata mobiltelefoner 
under lektionstid, i syfte att reglera den icke-undervisningsrelaterade 
användningen (se Chen & Yan, 2016; Kay m.fl., 2017).

7.4.1 LÄRARNAS RESONEMANG UNDER 
IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 

Resultatet från studien visar tydligt att lärarna hade en något förenklad syn 
på implementeringen av förbudet. De föreställde sig att ett mobiltelefon-
förbud skulle bli okomplicerat att få till stånd i klassrummen. För att säk-
erställa ett effektivt mobiltelefonförbud, det vill säga förebygga att eleverna 
inte följde förbudet, diskuterade de fram två implementeringsstrategier i 
syfte att effektuera och upprätthålla mobiltelefonförbudet. För det första 
skulle mobilförbudet verkställas från elevernas första skoldag på den nya 
terminen genom att lärarna accentuerade förbudet muntligt för alla elever. 
För det andra skulle lärarna fysiskt samla in elevernas privata mobiltele-
foner i början av varje lektion. Denna strategi var i linje med forskning 
som hävdar att skolor förutom att ha ett mobiltelefonförbud på plats, även 
behöver säkerställa att eleverna inte kan använda sina mobiltelefoner i 
smyg (Gao m.fl., 2017). 

Lärarstudien visar att även om lärarna gemensamt såg insamlings-
proceduren som ett viktigt instrument för att effektuera och upprätthålla 
förbudet så gjorde de på individuell basis undantag från insamlingsproce-
duren, baserad på den specifika klassrumssituationen. Skäl att göra undan-



130

tagen kunde vara att insamlingsproceduren var tidsödande; att den ska-
pade konflikter med eleverna och blev ett stressmoment; eller att det fanns 
ett behov av mobilerna som redskap i undervisningen. 

Lärarnas diskussioner i lärarlaget visar att eleverna tydligt opponerade 
sig mot lärarnas försök att samla in elevernas mobiltelefoner och att de 
dessutom utvecklade egna strategier för att slippa lämna ifrån sig sina 
mobiler, till exempel genom att lämna in tomma mobilskal. Till skillnad 
från eleverna i Dinsmores (2019) studie där eleverna delvis kringgick lärar-
nas regler och då främst i smyg, verkade detta ske mer öppet i Studie 4. 
Insamlingsproceduren kom också att påverka relationen mellan lärare och 
vissa elever negativt (jfr. Dinsmore, 2019; Lindell, 2018; Ott, 2017). 

Främsta skälet till att lärarna använde elevernas mobiltelefoner i sin 
undervisning var att mobiltelefonerna visade sig ha betydelsefulla pedago-
giska funktioner, som den av skolan tillhandahållna teknologin inte hade. 
Bland dessa var att eleverna i början av terminen inte hade tillgång till egna 
datorer och att programvara eller funktionalitet som behövdes i undervis-
ningen saknades i den av skolan tillhandahållna utrustningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det lärarinitierade mobiltele-
fonförbudet i själva verket aldrig realiserades fullt ut (se Langmia & Glass, 
2014). Mobiltelefonförbud hindrar inte elever från att använda sina privata 
mobiler under lektionstid (se Beeri & Horowitz, 2020; Gao m.fl., 2014; 
Gao m.fl., 2017). Implementeringsstrategierna visade sig inte fungera utan 
lärarna utvecklade med tiden sina egna individuella strategier för att han-
tera elevernas mobiltelefoner i klassrummet. Dessa strategier innebar att 
undantag från förbudet snarare blev en regel. Eftersom det gemensamma 
beslutet att effektuera ett förbud implementerades på olika sätt i de indi-
viduella lärarnas klassrum upplöstes så småningom det gemensamt fattade 
beslutet att förbjuda all användning av mobiltelefoner i klassrummet. En 
implikation av detta är att en alternativ utvecklingsriktning för skolor och 
lärare, där andra lösningar än strikta förbud behöver diskuteras för att han-
tera elevernas mobiltelefoner på ett ansvarsfullt sätt. 
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7.4.2 VILKA UTMANINGAR ARTIKULERAR LÄRARNA 
I RELATION TILL IMPLEMENTERINGEN AV 

MOBILTELEFONFÖRBUDET?

Genom att studera lärarnas implementering av mobiltelefonförbudet 
utifrån hur de resonerade under de veckovisa lärarlagsdiskussionerna har 
ett antal utmaningar kunnat urskiljas. Dessa utmaningar handlar om: a) 
lärar-elev-relationer, b) andra distraktioner än från mobiltelefonerna, och  
c) mobiltelefonen som ett redskap för lärande.

Studien visar först och främst att eleverna utvecklade strategier för att 
motverka hur förbudet implementerades, med en insamling, eller i vissa 
elevers ögon konfiskering, av mobilerna. Detta tog tid från lektionerna och 
förorsakade konflikter med vissa elever. 

Detta kom att påverka lärarnas relation till, och förtroende för, eleverna 
i negativ riktning. Om en lärare upptäckte att en elev använde sin mobil 
under lektionstid trots att läraren i början av lektionen samlat in dessa, 
skadades tilliten till eleven. Om en lärare dessutom uppfattade att en elev 
ifrågasatte lärarens beslut att samla in mobilerna menade lärarna att det 
var svårt att bygga en bra relation till eleven. Det ska dock understrykas 
att lärarna framhöll att de allra flesta elever både följde och uppskattade 
mobiltelefonförbudet även om det var några elever som inte gjorde det. 

Ytterligare en utmaning som identifierades var att ett mobilförbud var-
ken förhindrade elevernas användning eller bidrog till att minska distrak-
tionerna i klassrummet. Lärarna kom i stället att lyfta elevernas använd-
ning av skolans datorer som en ”ny” störningskälla. I avsaknad av sina 
privata mobiltelefoner använde eleverna i stället skolans teknologi (t.ex. 
laptpos) för icke-undervisningsrelaterade syften, vilket var en användning 
som lärarna uppfattade som minst lika störande som när de använde sina 
mobiler för samma ändamål. Resultatet pekar med andra ord på att det 
inte handlar om teknologin i sig, utan hur och när den används, det vill 
säga om användningen sker för pedagogiska eller icke-undervisningsrelat-
erade syften i klassrummet. 

Även om lärarna själva initierade förbudet pekar resultatet i många 
av seenden på att de trots allt redan hade integrerat elevernas privata 
mobiltelefoner i sin undervisningspraktik: lärarnas undervisning visade sig 
till viss del vara organiserad på ett sätt där elevernas mobiler användes som 
ett redskap i undervisning och för lärande. Särskilt gällde detta i bygghallen 
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som användes på gymnasiets bygg- och konstruktionsprogram där lärarna 
uppfattade mobilen som enkel och ändamålsenlig att använda i under-
visningen, både till storlek, för att eleverna var bekanta med teknologin 
och inte minst för att den fanns till hands (jfr. Crompton m.fl., 2017; 
Kukulska-Hulme, 2018). Studie 4 visar dessutom att lärarna i dessa under-
visningssituationer förlitade sig på att eleverna alltid hade sina mobiler 
med sig. En intressant aspekt är att trots alla de utmaningar som imple-
menteringen innebar och att lärarna de facto integrerade elevernas mobiler 
i sin undervisningspraktik ändå beslöt att implementera ett mobiltelefon-
förbud på nytt vid uppstarten av det nästkommande läsåret. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna implementerade ett mobiltele-
fonförbud som en strategi för att hantera en undervisningsproblematik 
som de upplevt att elevernas mobiltelefonanvändning orsakat. Förbudet 
blev ett medel för lärarna att försöka upprätthålla klassrummets gränser 
och förhindra elevernas störande och distraherande gränsöverskridande 
aktiviteter. Men lärarnas egen observation är att implementeringen av för-
budet, med den insamlingsstrategi som valts, gav upphov till nya konf-
likter som blir störningar i sig. Dessa konflikter visar att mobiltelefonen, 
som ett gränsobjekt, synliggör problemet att upprätthålla gränsen mellan 
skolans praktik och andra praktiker eleverna deltar i. Frågan är då i vilken 
utsträckning en skola i ett samtida digitaliserat samhälle bör göra dessa 
avgränsningar fullt ut?

Resultaten pekar också på att lärarna redan kommit att utveckla under-
visningspraktiker där elevernas mobiltelefoner är inbäddade komponenter 
i skolans infrastruktur för lärande. Detta synliggörs särskilt genom att 
infrastrukturen blir synlig genom alla de undantag, eller kompromisser, 
som lärarna gjorde. I och med alla undantag synliggjordes mobiltelefonen 
och dess roll i undervisning och för lärande, vilket tidigare varit osynligt 
(Star & Ruhleder, 1996). 

En annan utmaning var att det initialt fanns ett behov av att använda 
mobiltelefonen i undervisningen då de laptops som skolan skulle tillhanda-
hålla saknades. Mobiltelefonen framstod som ett funktionellt alternativ, 
inte minst eftersom lärarna historiskt, före implementeringen av förbudet, 
hade erfarenheter av att använda elevernas privata mobiltelefoner i under-
visning. Man kan därför säga att mobiltelefonerna redan var integrerade i 
skolans infrastruktur för lärande, även om denna infrastruktur inte fullt ut 
då kontrollerades av skolan. 
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7.5 SLUTSATSER
Avhandlingen visar att de utmaningar och möjligheter som följer med att 
eleverna tar med sig och använder sina mobiler i klassrummet till stor 
del handlar om hur denna komplexitet ska hanteras i klassrummet. I den 
digitaliserade skolan har digital teknologi kommit att bli en nödvändig 
och integrerad komponent både för lärares undervisning och för elevers 
lärande. Avhandlingens studier visar på vikten av att nyansera frågan om 
användningen av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. Avhan-
dlingens empiriska studier bidrar till kunskapsfältet och förtydligar att 
det inte finns en enkel lösning på den komplexa fråga om hur elevernas 
användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digi-
taliserade skolan. Även om både elever och lärare i vissa avseenden uppfat-
tar användningen av elevernas mobiler som en distraktion pekar resultaten 
på att mobilerna ofta snarare underlättar och understödjer både lärares 
undervisningspraktik och elevernas skolvardag i den digitaliserade skolan 
och dess uppkopplade klassrum (jmf. Juvonen & Nilsberth, 2021). För att 
elevernas mobiler ska kunna användas som pedagogiska redskap för under-
visning och lärare behöver lärare i samspel med elever utveckla riktlinjer 
som kan stödja produktiv användning.

Parallellt med att lärare i allt högre utsträckning införlivar digital 
teknologi i sin undervisning (Skolverket, 2016; 2022) inför allt fler skolor 
ett förbud mot att använda mobiltelefoner i klassrummet. Avhandlingens 
studier pekar på att denna utvecklingsriktning snarast är en paradox då 
den digitaliserade skolan strävar mot att lärare i sin undervisning utnyttjar 
digitaliseringens potential (jfr. Olin-Scheller, 2019) samtidigt som det på 
bred front införs mobiltelefonförbud. Avhandlingen visar att det inte är 
en lätt uppgift som lärarna ställs inför då de ska effektuera ett mobiltele-
fonförbud i klassrummet. Framför allt inte när de redan införlivat digital 
teknologi i sin undervisning och utvecklat sin undervisningspraktik med 
utnyttjade av mobiltelefonens pedagogiska potential. Oavsett om en skola 
har ett mobiltelefonförbud eller om enskilda lärare har uttalade regler som 
begränsar elevernas användning av sina mobiler i klassrummet, kan elever-
nas privata mobiler användas som ett viktigt pedagogiskt redskap både när 
den teknologi som skolan tillhandahåller inte finns tillgänglig i klassrum-
met och också i andra undervisningssituationer.
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Sammantaget indikerar studiernas resultat att elevernas privata mobiler 
implicit redan är integrerade i klassrumspraktiken där de i sin gränsöver-
skridande roll, de facto, har blivit en integrerad del av skolans infrastruktur 
för lärande (Guribye, 2015). Trots att elevernas mobiltelefoner oftast inte 
ingår i den av skolan sanktionerade infrastrukturen för lärande artikulerade 
både eleverna och lärarna i studierna att de olika utsträckning använde 
sina/elevernas mobiltelefoner i undervisning och för lärande. Detta resul-
tat pekar på att elevernas privata mobiltelefoner inte bara blivit en del av 
elevernas infrastruktur för lärande utan att de också passar in i skolans 
infrastruktur för undervisning och lärande: att de i själva verket är en del 
av den redan etablerade sociala, tekniska och institutionella aktiviteten 
som möjliggör både elevernas och lärarnas praktik. Detta pekar också mot 
att Bring your own device-konceptet (BYOD) inte längre behöver vara en 
banbrytande strategi för skolor som idag inte tillhandahåller elever med 
varsin laptop eller lärplatta. Eleverna har redan, oavsett policy, tagit med 
sig den teknologi som har beskrivits som den mest kraftfulla och genom-
gripande i planetens historia (Wheeler, 2020, s. xi) in i klassrummet: sin 
privata mobiltelefon.

Den här avhandlingen har presenterat en rad olika perspektiv på 
användning av mobiltelefoner i skolan, allt från att uppfattas och använ-
das som en pedagogisk konkurrent till att vara ett pedagogiskt komple-
ment. Oavsett hur man ställer sig till användningen av elevernas privata 
mobiltelefoner i klassrummet pekar avhandlingen tydligt på att elever-
nas mobiler används i klassrummet, oavsett skolors och lärares försök att 
stoppa och förhindra användningen. Förhållandet mellan elever och deras 
privata mobiltelefoner är uppenbarligen komplext och mångfacetterat  och 
verkar genomsyra i princip varje aspekt av deras liv (jfr. Xiao, 2020). Elev-
erna som är vana vid att använda sina privata mobiltelefoner för att delta i 
olika sociala praktiker både online och off-line gör så även i klassrummet 
(jfr. Dinsmore, 2019; Kontio & Asplund, 2019). 

I skärningspunkten mellan klassrummet som institutionell praktik och 
elevernas deltagande på olika sociala arenor online verkar eleverna anpassa 
och överföra deras vardagliga sätt att använda sina privata mobiler till klass-
rummets praktik. Precis som andra studier visar (jfr. Kontio & Asplund, 
2019; Olin-Scheller m.fl., 2021; Valasmo m.fl., 2022) integrerar eleverna 
sin “privata” användning av sina mobiltelefoner med den pågående under-
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visningen i klassrummet. Sociala medier används till att skapa skolämnes-
grupper för att kommunicera om skolarbeten, Man skickar meddelande 
till klasskompisar som inte är närvarande och uppdaterar om det pågående 
skolarbetet i klassrummet, helt enkelt att kommunicera för pedagogiska 
syften. 

Men det är inte bara för att kommunicera med klasskamrater utanför 
klassrummets fysiska väggar. Interaktionen och kommunikationen sker 
också i klassrummet, både för pedagogiska syften och icke pedagogiska 
syften (se t.ex. Valasmo m.fl., 2022). Dessutom kan användningen av elev-
ernas privata mobiler för icke pedagogiska syften, så som att skicka ett 
meddelande till någon i klassen, till och med uppfattas av andra elever 
som mindre störande än att gå fram och börja prata med klasskompisen 
i klassrummet (se Garcia, 2012; Studie 1). Allt det här är exempel på hur 
eleverna anpassar sin användning genom att försöka hitta meningsska-
pande sätt att använda sina privata mobiltelefoner sin vardagliga skolprak-
tik. Detta möjliggörs av att mobiltelefon med sin funktionalitet erbjuder 
eleverna att använda den varsomhelst och närsomhelst. 

Mobiltelefonen som ett gränsobjekt suddar således ut klassrummets 
“väggar” där användningen inte bara möjliggör ett gränsöverskridande 
mellan elevernas sociala världar utan också mellan det formella och infor-
mella lärandet. Mobiltelefonernas inkorporering i klassrumspraktiken kan 
ses som en del av en större process, en samhällelig kontext där använd-
ningen av mobiltelefoner i både vardag och arbetsliv i princip är normal-
iserad (se Castells, 2006). Trots att elevernas användning av sina privata 
mobiltelefoner sker i en skola som i allra högsta grad kan räknas som digi-
taliserad och som ett resultat av vårt digitaliserade samhälle, förbjuds ändå 
elevernas användning i klassrummet. Ett förbud på både nationell, lokal 
och individnivå (Kessel m.fl., 2020; SFS 2022:940; Wiklund m.fl., 2022). 
Ett förbud som verkar drivas av bilden av att användningen av mobiltele-
foner i klassrummet utgör en distraktion med minskad studiero och fal-
lande elevresultat. I kontrast till bilden av mobilen som en distraktion 
visar både avhandlingen och andra studier (se t.ex. Kay m.fl., 2017; Ott, 
2017) att lärares försök att implementera och upprätthålla ett mobiltele-
fonförbud kan leda till både störningar i klassrummet men framför allt till 
konfliktsituationer. Dessutom, i avsaknaden av elevers privata mobiler blir 
andra distraktioner i klassrummet framträdande, där lärare till och med 
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uppfattar vissa som mer störande än elevernas användning av sina privata 
mobiltelefoner i klassrummet. Paradoxalt är dessa andra störningar redan 
en del av skolans infrastruktur för lärande, till exempel när skolans elevda-
torer används.

När det kommer till frågan om användningen av elevernas privata 
mobiler i klassrummet behöver vi sätta frågan i en vidare kontext. För 
samtidigt som allt fler skolor förbjuder elevernas privata mobiler, drivs 
skolans digitalisering på bred front. I Sverige har vi högt satta mål vad 
gäller just skolans digitalisering (se Sveriges Kommuner och Landsting, 
2019) där nya skrivelser i både grund- och gymnasieskolans läroplaner 
betonar elevers möjlighet att lära sig använda digital teknologi och dessu-
tom utveckla ett både kritiskt och ansvarfullt förhållningsätt till medier 
och information. Med detta sagt är frågan om användningen av elevers 
privata mobiltelefoner i klassrummet allt annat än lätt. Inte heller finns 
det en tydlig eller rätt väg att gå. Däremot visar avhandlingen och flertalet 
av de studier som presenterats i avhandlingens litteraturgenomgång att 
användningen av elevernas privata mobiltelefoner sker på initiativ av både 
lärare och elever och för en rad olika syften i klassrummet.

7.6 FORTSATT FORSKNING
Avhandlingen har lyft fram högstadie- och gymnasieelevernas resonemang 
om användningen av elevers privata mobiltelefoner i klassrummet och 
lärares implementation av ett mobiltelefonförbud i klassrummet. Med 
utgångspunkt i avhandlingens övergripande design och studiernas genom-
förande, tillsammans med de resultat som nu presenterats, är det uppen-
bart att det finns ett behov av att fortsätta nyansera frågan om användnin-
gen av elevers mobiltelefoner i klassrummet i den digitaliserade skolan. 
Framför allt behöver frågor som när och under vilka omständigheter elever 
och lärare använder sig av, inte bara elevernas privata mobiler utan också 
annan digital teknologi i undervisning och för lärande ställas. Kanske är 
en av de viktigaste frågorna att ställa här och nu vad man som skola, lärare 
och elev kan göra för att undvika de utmaningar som dagens uppkop-
plade klassrum för med sig. Förutom att fortsatt undersöka frågan med 
utgångspunkt i de aktörer som verkar i skolans kontext framkommer 
det i avhandlingens empiriska material att mobilen som objekt omgär-
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das av normer och värderingar. Att få fördjupa samtalen med både elever 
och lärare om dessa normer och värderingar kan vara en väg att fortsätta 
framåt. Att dessutom kombinera observationer, fokusgruppintervjuer och 
enskilda intervjuer kan bidra till en mer nyanserad bild av användnin-
gen av elevers privata mobiltelefoner i klassrummet och dess betydelse för 
undervisning och lärande. En annan väg att gå kan vara att försöka fånga 
den meningsskapande process som pågår i skolan i och med att elevernas 
mobiltelefoner inkorporeras i klassrummet och skolans infrastruktur för 
lärande. I fokusgruppintervjuerna hade eleverna också många intressanta 
diskussioner inte bara om sin och andra elevers användning utan också 
om lärares användning av sina privata mobiler. Likaså diskuterade eleverna 
deras bild av vad lärare, föräldrar och vuxna i allmänhet tycker och tänker 
om elevernas användning av sina mobiler i skolan, klassrummet och på 
fritiden. Resonemang som väcker frågor om föräldrarnas resonemang om 
sina barns användning av både digital teknologi men framför allt barnens 
användning av sina mobiler i skolan och i hemmet. 
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