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Förord 
Den här uppsatsen är skriven av Petra Englund, via Mittuniversitetet i Sundsvall, som examinerande 
arbete för det beteendevetenskapliga programmet, kandidatnivå.  

Ett stort tack till respondenterna som både gav mig en del av sin tid och delade med sig av sina 
uppfattningar, utan er hade studien varit omöjlig att genomgöra. 

Även ett stort tack till alla i handledningsgruppen, handledaren Marcus Sundgren och alla 
medstudenter, för er feedback och handledning under studiens gång. 

Jag vill avslutningsvis tacka min underbara fästman, som har stått ut med mig under hela 
processen för uppsatsen. Trots otaliga gråtattacker och mitt stampande fram och tillbaka i lägenheten 
när bekymren hopade sig, så fanns han där och erbjöd både en axel att gråta mot och ett välbehövligt 
bollplank. Tusen tack Jim Andersson, utan dig hade jag aldrig blivit färdig med uppsatsen. 
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Abstrakt 
Mobiltelefonens mångfacettering erbjuder många möjligheter inom studier, men även flera 
utmaningar. Den här studien har utgått ifrån en sociokulturell teori om lärande, där det endast går att 
förstå eller undersöka människors tänkande eller kunskaper genom en analys av språk och 
handlingar, i relation till sociala och kulturella resurser som används av människan. I detta fall 
mobiltelefoner. Studien baserades i uppbyggnaden av fallstudier, då det som undersökts är ”hur” och 
”varför” ett aktuellt skeende i ett konkret socialt sammanhang ser ut som det gör. Studien 
genomfördes även med influenser av symbolisk interaktionism, detta då mänsklig interaktion sker 
bland annat med hjälp av symboler och mobiltelefonen i sig kan ses som en symbol, likväl som den 
ger tillgång till andra symboler. 

Då en djupare förståelse för attityderna och uppfattningarna rörande mobilanvändandet i sociala 
sammanhang eftersträvades var denna studie kvalitativ och utfördes med semistrukturerade 
intervjuer som metod för insamling av data. 

Intervjupersonerna kan både se för- och nackdelar med att använda mobiltelefoner i studier, bland 
annat mobiltelefonens lättillgänglighet och mobilitet, men även det negativa i att olika sociala medier 
kan pocka på uppmärksamheten och störa koncentrationen både för mobiltelefonens ägare och även 
andra personer i dess närhet. Dock välkomnas teknik som kan förenkla studierna, men mobiltelefonen 
i dag saknar anpassning till detta, vilket gör att den därmed inte är en självklar del inom utbildning 
och studier. 

 
Nyckelord: bring your own device, BYOD, m-learning, mobile learning, smartphone  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

Innehållsförteckning 
	
Introduktion..……………………………………..………………………………………………………………3 
Inledning…………………………………………………………………………………………………………..3 

Definitioner ........................................................................................................................................................................... 3	
Disposition ........................................................................................................................................................................... 3	

Bakgrund ............................................................................................................................................................. 4	

Sociokulturell teori .............................................................................................................................................................. 4	
Mobiltelefonen som läroverktyg ......................................................................................................................................... 6	
Mobiltelefoners flexibilitet inom studier ............................................................................................................................ 7	
Forskning angående m-learning ........................................................................................................................................ 8	
Utmaningar av att ständigt vara uppkopplad och nåbar .................................................................................................. 9	

Syfte ...................................................................................................................................................................... 9	

Metod ............................................................................................................................................................ 11	
Ansats ................................................................................................................................................................. 11	

Urval ................................................................................................................................................................... 11	

Datainsamlingsmetod ...................................................................................................................................... 11	

Procedur ............................................................................................................................................................ 13	

Analysmetod ..................................................................................................................................................... 14	

Validitet och reliabilitet respektive giltighet och trovärdighet ................................................................. 15	

Etiskt ställningstagande .................................................................................................................................. 16	

Metoddiskussion .............................................................................................................................................. 16	

Resultat ......................................................................................................................................................... 18	
Erfarenhet av teknik ......................................................................................................................................... 18	

Lärande .............................................................................................................................................................. 19	

Användande av mobiltelefon i lärande situationer .................................................................................... 19	

Attityder till mobiltelefoner i lärande situationer ....................................................................................... 21	

Sammanfattning ............................................................................................................................................... 22	

Diskussion .................................................................................................................................................... 23	
Användandet av mobiltelefon i lärande situationer ................................................................................... 23	

Utmaningar av att ständigt vara uppkopplad och nåbar .......................................................................... 23	

Mobiltelefoners fördelar i lärande situationer ............................................................................................. 24	

Den ekonomiska aspekten av integrering av mobiltelefoner i studier .................................................... 25	

Framtida studier ............................................................................................................................................... 25 

Referensförteckning……………………………………………………………………………………….……..26 

Missiv - Lärare .................................................................................................................................................. 	

Missiv - Elever .................................................................................................................................................. 	

Intervjuguide .................................................................................................................................................... 	



 
 

3 

Introduktion 
I introduktionen presenteras en inledning till uppsatsen, där författarens förförståelse kort presenteras 
och viktiga begrepp för uppsatsen definieras. Avsnittet avslutas med en disposition som avser att ge 
läsaren en överblick över vad som behandlas i uppsatsen.  
 
Inledning 
Som 6-åring 1997 fanns det en dator på förskolan där jag gick, vilken vi elever hade tillgång till. På 
denna dator fanns det spel där man kunde träna bland annat minnet och lite enklare matte. Så redan 
1997, om inte ännu tidigare, hade teknologin tagit sig in i skolorna och börjat bli en del av lärandet. I 
dag är datorerna en självklar del i studier, men hur är det med mobiltelefonen? Mobiltelefonen är i 
dag, med bland annat uppkopplingen till Internet, som en dator i mindre format. Det kan därför 
tänkas att den med dess mobilitet, d.v.s. enkelhet att ta med sig överallt, att den kan fungera som ett 
hjälpmedel och läroverktyg när det kommer till studier.  

Den här uppsatsen berör ämnet användandet av mobiltelefoner inom vuxenutbildningar och målet 
är att få en förståelse för hur mobiltelefoner används inom vuxenutbildningar och hur dessa upplevs 
påverka utbildningen, både enligt lärare och elever. Har mobiltelefonen blivit en integrerad del i 
studierna? Hur upplever lärarna att det fungerar eller skulle kunna fungera? Om mobiltelefonen är en 
integrerad del i studierna, hur upplever då eleverna att det är att använda mobiltelefonen i lärande 
sammanhang? Om mobiltelefonen inte är en del av studierna, hur ställer sig eleverna till tanken på att 
använda sin telefon i studiesammanhang? Detta är några av frågorna som den här uppsatsen strävar 
efter att svara på.  

Definitioner 

Mobiltelefon - Mobiltelefoner, eller smartphones, även kallade smarta telefoner, är som en liten dator, 
med ett operativsystem som möjliggör att installera mer avancerade program eller appar på enheten. 
Med en smartphone går det att maila, surfa eller använda olika appar (Smartare vardag, 2012). Dessa 
mobiltelefoner är i dag en vanlig del i vardagen för en hel del människor i exempelvis Sverige och går 
under ett flertal namn, bland annat kallas de för mobiler, smartphones, telefoner och den lite äldre 
definitionen, bärbar telefon. I denna studie åsyftas telefoner med internetuppkoppling och möjlighet 
att hantera olika applikationer och kommer hädanefter gå under samlingsnamnet mobiltelefoner. 
 
Teknologi - Inom denna uppsats definieras teknologi inte endast som av elektroniska tillbehör, utan 
teknologi kan definieras som vad som helst som människan har skapat för att forma sin omgivning, 
allt från individuella redskap som används i det dagliga livet till de system och institutioner som 
guidar och definierar våra samhällen (Barrs, 2011). 
 
Appar/Applikationer – Appar, eller applikationer, är program som man laddar ned till 
mobiltelefonen. Dessa appar kan antingen koppla upp sig mot nätet och möjliggöra användande av 
olika funktioner på en hemsida, eller så kan de fungera som ett självständigt program på 
mobiltelefonen (Icakuriren, 2010).    

Disposition  

Uppsatsen består av fyra delar: introduktion, metod, resultat och diskussion. Introduktionen syftar till 
att ge en bakgrund till studien, med litteratur som presenterar ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och behandlar mobiltelefoner som ett läroverktyg. I denna del presenteras även syftet och 
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forskningsfrågorna som studien baserats på. Under metod redovisas och motiveras de 
vetenskapsteoretiska metoder som använts för insamling av empiri. Vidare presenteras resultatet av 
insamlad empiri, under resultat, för att sedan avslutas med en diskussion kring det framkomna 
resultatet och eventuella framtida studier.     

Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas den sociokulturella teorin, vilken ligger till grund för studiens perspektiv på 
lärande. Därefter behandlas mobiltelefonen som läroverktyg, för att avslutas med en underrubrik om 
de utmaningar som kan komma av att ständigt vara uppkopplad och nåbar.  

Sociokulturell teori 

Denna uppsats utgår ifrån en sociokulturell teori om lärande, där teorin utgår ifrån att det endast går 
att förstå eller undersöka människors tänkande eller kunskaper genom en analys av språk och 
handlingar, i relation till sociala och kulturella resurser som används av människorna (Jakobsson, 
2012). 

Sociokulturell teori har Lev Semenovich Vygotskij som upphovsman, han intresserade sig för 
människors utveckling ur både ett sociokulturellt och biologiskt perspektiv och var ute efter att 
komma fram till hur dessa dimensioner hos människan samverkade (Säljö, 2010). Vygotskij menade 
att människan i huvudsak använder sig av två redskap för att skapa sig en förståelse och agera med 
sin omgivning, vilket är språkliga och materiella. Detta kallas inom sociokulturell teori för mediering. 
Språkliga redskap är symboler, tecken eller teckensystem som vi använder för att både kommunicera 
och tänka med. Det är exempelvis bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp (Säljö, 2010). De 
språkliga redskapen utvecklades inom kulturella gemenskaper, exempelvis skulle en människa idag 
som får se en triangel tänka att det är precis vad den är, men en människa som aldrig kommit i 
kontakt med den figuren skulle inte se den på samma sätt. Gamla måttenheter är även det ett exempel 
på hur människan medierar omgivningen. Tidigare användes begrepp som tum och fot, medan i dag 
har det utvecklats till att vi använder det metriska systemet, vilken än i dag blir allt mer differentierat 
och precist. I dag används till exempel även mått som nanometer och miljondels millimeter. I och med 
detta så använder sig människor av kulturella redskap för att förstå och analysera omvärlden. På så 
sätt kan en människa anses tänka ”i omvägar” med hjälp av medierande redskap, menar Vygotskij. 
Människan förstår omvärlden på ett visst sätt för att det är så den har socialiserats att se de 
medierande redskapen. Individen ser en triangel därför att det är vad de kulturella erfarenheterna 
säger att det är (Säljö, 2010). 

Materiella redskap består av fysiska saker, exempelvis hammare, skalpell, tangentbord och 
liknande redskap som används av människan. Många företrädare för sociokulturell tradition anser 
dock att det inte är fruktbart att skilja på språkliga och materiella redskap. Detta i och med att de båda 
förutsätter den andres existens. Ett exempel som Säljö (2010) ger är hastighetsmätaren i bilen, det är ett 
fysiskt redskap som fungerar med hjälp av symboler och tecken (km/h). Även boken är ett exempel 
där materiella och språkliga redskap samexisterar och är båda lika viktiga för att kunna existera. 
Därför ges förslag på termen kulturella redskap, som en mer allmän term för språkliga och materiella 
redskap.  

Jakobsson (2012) skriver om Wertsch tolkning av dessa termer, vilken menar att relationen mellan 
människans ”tänkande och de kulturella redskapen är så fundamental och oskiljaktig att man i stället 
för att säga att människor talar, tänker eller agerar borde tala om individual(s)-acting/operating-with-
mediational-means” (Jakobsson, 2012, s.153). Att det är bindestreck mellan orden symboliserar att 
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processerna är nära sammanbundna och samtidiga. Medierande resurser utgörs av alla kulturella 
produkter och artefakter som mänskligheten utvecklat genom tiderna för att användas för att vi ska 
kunna tänka och agera. Denna samverkan mellan artefakter och människans tänkande och handlande 
gör att mediering därför blir ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. En djupare 
förklaring av mediering innebär att de kulturella produkterna är vad som aktiverar, triggar eller driver 
tänkandet och agerandet framåt. Det går även att se det som att det är med hjälp av och via 
produkterna som människan tänker. På ett vetenskapligt språk blir det dock kort och gott att det som 
sker är mediering genom artefakter (Jakobsson, 2012). Även Säljö skriver om den nära 
sammankopplingen mellan artefakter och människans agerande. Säljö uttrycker det på detta sätt, 
”Kunskaper och färdigheter hos människor är inte teoretiska eller praktiska, de är alltid både 
och”(2010, s.187).  Han trycker även på hur människor både tänker och utför fysiska handlingar, vilka 
därför är sammankopplade och beroende av varandra. Det måste finnas reflektion, kunskaper och 
fysisk handling i alla situationer, menar Säljö, annars åstadkoms inget. 

Utifrån vad som är skrivet ovan kan det tyckas som att det finns en enhetlig sociokulturell teori, 
dock är det mer rättvisande att säga att det finns gemensamma perspektiv inom flera olika teorier 
(Jakobsson, 2012). Jakobsson (2012) tar upp Rogoffs human mediation som ett exempel där fokus 
ligger på hur människans tankar medieras och påverkas av andra människor.   

Definitionerna av vad begreppet artefakt står för eller har för betydelse i olika sammanhang är 
vida spritt. I ett kulturhistoriskt perspektiv kan artefakter definieras som både begreppsmässiga och 
materiella, detta då de både har skapats och utvecklats genom interaktioner mellan människan och 
den materiella världen, även för att de är involverade i en pågående och ständig utveckling 
(Jakobsson, 2012). I och med denna tolkning blir artefakter och användarna av dessa 
”sammankopplade i en dialektisk och ömsesidig relation där artefakten påverkar människors 
tänkande och handling och där användaren också kan bidra med att utveckla artefakten ytterligare 
genom att lägga till nya uppfinningar eller tillämpningar” (Jakobsson, 2012, s.154). Detta innebär att 
interaktioner med den fysiska världen är integrerade i artefakten, vilket potentiellt gör att tidigare 
generationers kunskaper och tankesätt blir tillgängliga för dagens användare. Jakobsson skriver att 
när en artefakt skapas så förändras materialet från ett tillstånd till ett annat, genom integrering av 
mänskliga erfarenheter och kunskaper i föremålet. Exempel som Jakobsson ger i texten omfattar att 
göra en kniv skarp eller att isolera en termos för att hålla kaffet varmt. Artefakten har på så vis 
avsiktligen fått vissa egenskaper, vilket har krävt omfattande kunskaper om tillverkningsprocessen 
och hur kvaliteten kan förbättras hos producenten. Dock har användaren troligtvis inte dessa 
kunskaper, men kan likväl dra nytta av dem när hen använder artefakten och delar på så vis 
kollektiva mänskliga erfarenheter. 

Jakobsson (2012) skriver att Vygotskij menade att högre mentala funktioner skapas och utvecklas 
beroende på vilka verktyg och tecken som används och som personen har tillgång till vid interaktion 
med sin omgivning, vilket är grunden till idén om den avgörande relationen mellan människor och 
artefakter. Jakobsson skriver även om hur Wertsch menar att allt mänskligt handlande är 
sammankopplat med kulturella, institutionella och historiska kontexter.  

Termerna inom sociokulturella perspektivet används olika av de olika forskarna, exempelvis avser 
Vygotskij de psykologiska eller begreppsmässiga artefakterna så som språk, räknesystem, kartor, 
diagram eller andra representativa system då han använder order signs. Wertsch beskriver signs som 
psykologiska mentala hjälpmedel, som exempelvis språk, symboler och former vilka används som 
tankeverktyg, även tekniska resurser som datorer och mobiltelefoner är signs enligt Wertsch. Dessa 
tillsammans med artefakter så som böcker, datorspel och vetenskapliga begrepp och teorier medierar 
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enligt Wertsch hur vi tänker och agerar (Jakobsson, 2012). För att undvika missförstånd kommer alla 
möjliga och tillgängliga resurser inom lärprocesser att gå under den gemensamma benämningen 
medierande resurser, i denna studie. 

Appropriering är ett viktigt ord inom sociokulturell teori då det innebär att ”en person blir bekant 
med och lär sig bruka kulturella redskap och förstå hur de medierar världen” (Säljö, 2010, s.190). 

Den första approprieringen sker för ett barn i vardagen. Många språkliga begrepp och uttryck 
kommer barnet i kontakt med redan som liten, då de redan existerar i vardagsspråket. Vardagliga 
begrepp, socialt samspel och början av utvecklingen av den egna identiteten sker redan tidigt i livet 
och kallas för den primära socialisationen. Då lär sig barnet de grundläggande språkliga redskapen 
genom det dagliga samspelet. Vygotskij intresserade sig särskilt för skillnaden mellan den primära 
socialisationen och vad som kallas för den sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen 
menade Vygotskij sker i skolan, då mer vetenskapliga och abstrakta begrepp approprieras. Typiska 
begrepp kan vara inom områden som geometri: hypotenusa och Pythagoras sats, eller biologi: 
cellmembran och osmos. Dessa begrepp är inte lätta att ta till sig om de inte först blir förklarade. 
Skolan blir därför det ställe där människan möter och kan appropriera kunskaper som låter hen förstå 
världen bortom dess egna erfarenheter (Säljö, 2010). 

Mobiltelefonen som läroverktyg 

Mobiltelefoner är i dag kraftfulla verktyg som kan klara av en mängd olika uppgifter. Utöver att 
den är bärbar, så ger den tillgång till GPS och kontakt med omvärlden (Kearney, Schuck, Burden & 
Aubusson 2012). Därför erbjuder mobiltelefonen lika många möjligheter som utmaningar när det 
kommer till användande inom utbildning och studier. Dock har mobiltelefoner inte använts i så 
stor utsträckning inom utbildning, vilket har gjort att fokus ofta varit på mobiltelefoners design, 
snarare än deras brukbarhet inom studier. Detta beskriver Kearney m.fl. på detta sätt:   

Portable, handheld devices have increasingly powerful multimedia, social networking, 
communication and geo-location (GPS) capabilities and consequently, mobile learning (m-
learning) offers numerous opportunities as well as challenges in education. Despite the 
ubiquity and flexibility of these devices, there has been minimal use of m-learning approaches 
in some education sectors and developments have tended to be more about the design of the 
tools than of the ensuing learning. There is an ongoing need to examine the pedagogies that 
are suitable for m-learning, and to conceptualise m-learning from the perspective of learners’ 
experiences rather than the affordances of the technology tools (2012, s. 1). 

Kearney m.fl. (2012) avslutar med att poängtera att det finns ett behov av att undersöka passande 
pedagogiska processer för m-learning (lärande via portabla enheter), även att användarens perspektiv 
snarare än kostnaden för verktygen borde hamna i fokus gällande m-learning.  

Mobiltelefonen porträtteras ofta i media som ett problem inom skolan, att den bör hållas borta från 
lektionerna då de stör undervisningen, både för elever och lärare. Skolinspektionen beslutade även 
2016 om att skolor kan förbjuda mobil på skoltid, om eleverna ger sitt medhåll (Skolverket, 2016). 

Det har även inom sociala medier florerat uppmaningar om att föräldrarna ska stänga av eller 
lägga undan sina mobiler då de ska hämta barnen från exempelvis förskolan (Nyheter 24, 2015). 
Utifrån detta tycks mobilen inte vara välkommen inom skolans värld, åtminstone inte grundskolan. 
Mobilen tycks svartmålas, som en orsak till beroende och avskärmning från den direkta omgivningen. 
En snabb sökning på ordet mobilberoende gör att det dyker upp ett flertal artiklar om just detta. Medan 
det verkar som att det inte har gjorts lika många studier på användande av mobiler inom lärande där 
mobilen ses som en resurs.  
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Sundgren (2017) skriver om hur internet i överlag har förändrats från att tillhandahålla interaktion 
med innehåll, till kommunikation mellan människor. Detta gör att undervisningen inte endast är 
kopplad till en fast plats, vilket även gör att upplevelsen kring utbildning har förändrats. Detta 
kopplas samman med utbredningen av tillgång till internet och att allt fler människor har tillgång till 
mobila enheter, så som mobiltelefoner och bärbara datorer. Han skriver vidare om termen Bring Your 
Own Device (BYOD), som myntades 2009, vilken fritt översatt till svenska kan det kallas Ta med sig sin 
egna apparat/manick, vilket innebär att individerna tar med sig den egna bärbara datorn, en surfplatta, 
en mobil eller någon annan bärbar enhet till skolan eller arbetet. Detta innebär att individerna själva är 
ägare till dessa saker och att skolan därmed inte har någon kontroll över den (Caudill, 2007). Lärosätet 
blir därmed tvunget att skapa läromaterial som kan fungera på flera olika enheter. Att exempelvis 
ålägga elever att införskaffa ett visst märke av bärbar enhet för att förenkla för lärosätet är inte 
finansiellt realistiskt i de flesta offentliga institutioner, då det annars skulle innebära att elever 
antingen får införskaffa det specifika märket på enhet eller inte ha möjlighet att studera på den 
utbildningen (Koole, McQuilkin & Ally, 2010). 

Mobiltelefoners flexibilitet inom studier 

Tidigare, i formellt lärande, var studenterna bundna till både tid och plats. Det var fysiska platser som 
var avgränsade, så som klassrum och skolbyggnader och studenterna var även bundna till särskilda 
tider för sina studier, så som lektionstider och terminer. Med m-learning, ungefärligt översatt till 
mobilt lärande, erbjuds studenterna större variationer för sina studier, både tidsmässigt och 
geografiskt (Kearney m.fl., 2012).         

Caudill (2007) skriver om hur fördelarna med att kunna studera vart som helst, när som helst, 
länge har varit en av de listade fördelarna med distansstudier, eller studier över internet. Men i och 
med teknikens begränsningar har det inte riktigt varit vart som helst, när som helst. Studenterna har 
varit tvungna att sitta med en dator, vilken har behövt uppkoppling till internet, något som tidigare 
innebar att vara uppkopplad mot nätet via en kabel. På så vis har studenterna likväl varit bundna till 
särskilda platser för att kunna utföra sina studier. I dag, med teknikens utveckling, kan studenter 
studera eller kommunicera med lärare, professorer eller medstudenter, medan de sitter på en 
restaurang eller väntar på bussen. Studenterna är inte längre bundna till stationära datorer för att 
kunna utföra sina studier.  

En fördel med möjligheten att använda bärbara enheter är att lärandet kan ske vart som helst, när 
som helst. Både formellt och informellt lärande kan ske både hemma och på offentliga platser. Detta 
gör potentiellt att studenterna tar kontroll över sitt eget lärande och får möjlighet att kommunicera 
och utveckla sitt tänkande med andra studenter på ett enklare sätt (Sundgren, 2017). Det kanske även 
blir möjligt för människor att ta vara på tiden då de till exempel pendlar till jobbet eller klipper 
gräsmattan, att med mobilen som hjälpmedel studera under denna tid, skriver Sundgren. 

Barrs (2011) skriver om hur teknologin är ett socialt och kulturellt fenomen som inte kan undgå att 
påverka hur människor lär. Teknologi definierar Barrs som vad som helst som människan har skapat 
för att forma sin omgivning. Allt från individuella redskap som används i det dagliga livet, till system 
och institutioner som formar och definierar samhället. När det kommer till utbildning trycker han på 
att det är först då teknologin har normaliserats inom läroväsendet som den verkligen har funnit sin 
plats, det vill säga när teknologin är ett lika naturligt inslag i undervisningen som exempelvis 
whiteboard och pennor.   
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Forskning angående m-learning 

Precis som Sundgren (2017) skriver Barrs (2011) om potentialen hos bärbara enheter gällande 
läromöjligheterna. Det klassiska upplägget med campusstudier och distansstudier håller på att 
förändras. Utvecklingen går numera mot lärande som är tillgängligt dygnet runt, vart än personen så 
önskar och där individen själv kan söka efter kunskap och lägga upp hur lärandet ska både se ut och 
gå till. Allt detta primärt på bärbara enheter. Kearney m.fl. (2012) skriver om en uppbyggnad för 
lärande genom mobila enheter, m-learning, som baseras på tre huvudprinciper: engagemang 
(engagement), förekomst/närvaro (presence) och flexibilitet (flexibility). Närvaro syftar på en simultan 
medvetenhet om egna omständigheter och även andras, vilket ska omfatta det känslomässiga 
elementet av att vara människa. Närvaro bryts ned i tre undergrupper som är samspelande, vilka är: 
kognitiv (student-innehåll), social (jämlikar eller medstudenter) och lärare (lärare-student). Kearney 
m.fl. (2012) skriver om forskare som har en annan vinkling av m-learning. Exempelvis tar de upp hur 
Traxler beskriver m-learning som högljudd och problematisk, med tre essentiella element, bestående 
av det personliga, det kontextuella och det situationsbaserade. De fortsätter med att ta upp ännu en 
annan uppdelning av m-learning som identifierat fem övergripande drag. Dessa drag består av 
”portability, social interactivity, context sensitivity, connectivity and individuality” (s.3). Hur m-
learning delas upp är därmed olika mellan forskarna och det finns just nu inte en övergripande, 
vedertagen, uppdelning inom forskningen. 

I Kearney, m.fl. (2012) har de utgått från en treskalig indelning för utredning av m-learning där de 
fokuserar på meso-nivån, vilken har fokus på upplevelsen av lärandet. De övriga två nivåerna är 
micro-nivån som berör användbarheten och macro-nivån som berör integreringen inom existerande 
organisatoriska kontexter. Under studien utförd av Kearney m.fl. (2012) kom de fram till att m-
learning består av tre karakteristiska pedagogiska drag, autenticitet (authencity), kollaborering 
(collaboration) och personalisering (personalisation). Autenticiteten, eller äktheten, består av 
möjligheter för kontextualiserad, deltagande, situationsbaserat lärande. Kollaboreringen, eller 
sammarbetet, består av de konverserande och anslutande aspekterna av m-learning. Personaliseringen 
består av ägande, förmedling (agency) och självständigt lärande. Kearney m.fl. (2012) skriver om hur 
studenternas erfarenheter av dessa distinkta drag påverkas starkt av organiseringen av rumsliga och 
tidsmässiga aspekter inom m-learning. I detta inkluderas både hur miljön kring lärandet är uppbyggt, 
med virtuella lärande-strategier och även ansikte mot ansikte lärande. Dock poängterar dem att deras 
studie inte är tillräckligt djupgående, då studenternas specifika behov och individuella egenskaper, 
och var utbildningarna potentiellt skulle kunna ske, inte täcktes upp i deras studie, likaså lärarnas 
preferenser och individuella egenskaper utelämnades ur deras studie. Något de anser behöver ses 
över i en djupare studie, för att optimera m-learning, är även användander av tid och plats för 
undervisning, hur undervisningen ska organiseras för att optimera lärandet med bärbar teknologi.  

Studiematerial kan numera med teknologins hjälp enklare distribueras till studenterna, på ett 
flertal flexibla sätt. Med nyare teknologi som bärbara datorer, smarta telefoner och läs-plattor kan 
lärare och studenter kommunicera med röst och bild lika lätt som med text. I dagens samhälle har det 
börjat förväntas av studenter att de ska ha bärbara enheter när de studerar (Kim, Rueckert, Kim, & 
Seo, 2013). 

Teknologins framsteg torde göra det möjligt för studenter i u-länder att enklare få tillgång till 
studiematerial och olika tjänster, allra helst för de som bor långt bort från större samhällen. Dock har 
tidigare studier påvisat att små skärmar kan skapa kognitiva nackdelar i relation med 
uppmärksamhet och den visuella perceptionen. Dock har studenter påtalat en önskan om större 
valmöjligheter rörande redskapen som används vid lärande, så att de kan anpassas och bli bekvämare 
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för användaren och även att de ska ge dem möjligheten att studera var och när de vill (Kim, m.fl. 
2013). 

Utmaningar av att ständigt vara uppkopplad och nåbar 

Intresset för mobiltelefonens påverkan på de sociala interaktionerna har uppmärksammats på flera 
håll, bland annat finns en video som florerar på Internet, där en kvinna syns i flera olika sammanhang 
med familj, vänner, bekanta och främlingar. Människorna som finns omkring denna kvinna har alla 
mobiltelefonen i högsta hugg, under alla de olika sociala sammanhangen som man ser henne i. Bland 
annat surfar hennes pojkvän/sambo på mobiltelefonen när dem ligger i sängen för att sova, hennes 
väninnor surfar när dem är på ett kafé och fikar och lyssnar därmed inte på kvinnan när hon försöker 
prata med dem. Ett par som förlovar sig på stranden, vilka kvinnan går förbi, filmar händelsen med 
sin mobiltelefon och ett barn sittandes på en stillastående gunga surfar i stället för att fysiskt aktivera 
sig (West, Hyllat.se). Denna video uppfattas uppmuntra till att leva i nuet, utan mobiltelefonen som ett 
filter mellan människan och omgivningen. Vilket tycks tyda på de sociala mediernas inverkan, och det 
skapade behovet av att ständigt uppdatera och bli uppdaterad, inom det dagliga livet hos människan. 
Allra helst då videos som denna påvisar det bisarra i situationen då människor umgås, utan att se upp 
från mobiltelefonen och därmed umgås de utan att interagera med varandra.   

Människorna i dag har gått igenom en samhällskulturell förändring i och med möjligheten att 
ständigt vara uppkopplad och nåbar, både på en organisations- och individnivå. Det är nästan alltid 
möjligt att kunna kontakta någon eller bli kontaktad, i stort sett oavsett var man befinner sig, i dag. 
Men användandet av sociala medier kan vara skadligt för intelligensen, menar forskaren David 
Meyer, vilket Darmell (2013) skriver om i sin bok. Om inte användandet av sociala medier minskas 
riskerar dagens 20-åringar att bli den första generationen som inte blir intelligentare än den tidigare 
generationen (Darmell, 2013).  

Utöver risken att dagens generation kan komma att bli den första generationen som inte blir 
intelligentare än sina föräldrar, menar Darmell (2013) även att om människan inte lär sig att förhålla 
sig till denna samhällskulturella förändring, kan de negativa effekterna komma att visa sig genom 
ökad stress, sämre sömn, ytligare förhållanden och sämre prestation. Då dessa negativa effekter har 
uppmärksammats och kopplats samman med de sociala medierna och den ständiga uppkopplingen 
och nåbarheten, har detta lett till att undersökningar angående mobilens stressfaktor har blivit av 
intresse (Thomée, 2012). 

Darmell (2013) liknar användandet av mobiltelefonen vid tillfredsställelse av behoven av belöning 
och bekräftelse som finns hos människan. Genom att alltid vara tillgänglig uppnås bland annat en 
upplevd bekräftelse av att vara behövd. Vilket skulle kunna vara en förklaring till att ett slags 
beroende av mobiltelefonen har uppstått, i och med dess omedelbara belöning i form av exempelvis 
mail som kommer in till inboxen eller en tumme upp på Facebook (Darmell, 2013).    

Frågan blir då, går det att fokusera på studier i stället för de distraktioner som en mobiltelefon 
tillhandahåller?   

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom fallstudie undersöka om mobiltelefoner används inom 
vuxenutbildningar, samt på vilket sätt elever och lärare upplever att mobiltelefoner påverkar 
utbildningen. 
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Frågorna som eftersträvas att besvaras i denna studie är:  

• Hur upplevs mobiltelefoner inom vuxenutbildningar?  
• Hur upplevs mobiltelefoner?  
• Upplever intervjupersonerna att mobiltelefonen är eller kan bli ett hjälpmedel inom studier? 
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Metod  
I denna del av uppsatsen kommer en genomgång av ansatsen för studien, följt av urvalet inför 
datainsamlingen. Därefter presenteras datainsamlingsmetoden och studiens procedur. Under denna 
del av uppsatsen behandlas även analysmetoden, giltigheten och trovärdigheten för studien, de etiska 
ställningstaganden som beaktats under studiens gång och avslutas med en metoddiskussion.   

Ansats 
Målet med denna studie var att bidra med klargörandet av upplevelserna kring mobilanvändande i 
studiesammanhang. Denna studie genomfördes med influenser från symbolisk interaktionism. 
Mänsklig interaktion sker bland annat med hjälp av symboler och mobiltelefoner kan i sig självt ses 
som en symbol, likaså ger den tillgång till andra symboler, vilket gör att denna studie influerades av 
symbolisk interaktionism (Trost, 2010). Studien har även influerats av fallstudie, då frågor som ”hur” 
och ”varför” ställs och objektet för studien, användandet av mobiltelefoner, består av aktuella 
skeenden i konkreta sociala sammanhang (Yin, 2007), i detta fall användandet av mobiltelefoner inom 
vuxenutbildningar.  

Urval 
Ett problem vid urval inom studier med kvalitativa inslag är att få så stor variation som möjligt, utan 
att det blir allt för extrema skillnader. Urvalet ska vara heterogent, inom en given ram (Trost, 2010). 
För att uppnå ett urval som är av intresse för studien, och på grund av tidspress, har ett 
bekvämlighetsurval genomförts. Bekvämlighetsurval innebär att man tar vad som står att finna, 
exempelvis genom att sätta in annonser i tidningar, sätta upp anslag på lämpliga ställen eller välja ur 
personer som vistas på samma ställe som personen som utför studien. På detta vis blir urvalet inte 
representativt i statistisk mening, något som inte eftersträvas i en kvalitativ studie. Trost (2010) skriver 
att det därför är onödigt att ange antal, då detta inte är av intresse. Ett givet mönster eller en given 
variant som uppvisats är det enda av betydelse inom kvalitativa sammanhang, det spelar ingen roll 
om det endast var en person eller flera som uppvisade mönstret eller varianten.     

Urvalet gjordes utifrån de som visade intresse inom vuxenutbildningen i författarens 
boendekommun. Valet av att intervjua människor inom vuxenutbildningen i kommunen kom av att 
det där finns en bred fördelning av åldersgrupper och livssituationer. Målet var att få lika många 
elever som lärare att ställa upp på intervjuerna, detta för att se om det förekommer några skillnader 
gällande inställningen gentemot mobiltelefoner inom lärande mellan dessa grupper. Dock, med 
tidspressen och det svaga intresset för att ställa upp på intervjuer, kom gruppen att bli homogen 
gällande könsfördelningen. Sammanlagt 6 personer kom att ställa upp på intervjuerna, varav 3 st 
lärare och 3 st elever. 

Datainsamlingsmetod 
Då attityderna rörande användandet av mobiler inom studiesammanhang ligger i fokus inom studien, 
kan det tänkas att en kvantitativ metod, i form av enkäter, skulle vara passande, då dessa ger 
möjlighet till övergripande och generell information om den allmänna uppfattningen inom samhället 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Dock ligger intresset i denna studie i att få en djupare förståelse för 
attityderna och uppfattningarna rörande mobilanvändandet i studiesammanhang, vilket gör att en 
kvalitativ metod är att föredra. Därför valdes intervjuer som metod för insamling av data.  
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När det kommer till intervjuer så har de sin styrka i att de är målinriktade och fokuserar direkt på 
studiens frågor och ger även insikter i studieobjektens världsbild. Intervju som metod har dock även 
några svaga sidor, däribland att data som utkommer kan komma att vara skev på grund av dåligt 
formulerade frågor, intervjuaren kan få minnesluckor från intervjun och på så vis kan olika brister i 
studien uppstå. Utöver detta finns det även en risk att intervjupersonen, personen som intervjuas, ger 
svar som personen tror att intervjuaren vill ha (Yin, 2007). För att säkerställa att ingen information 
som intervjupersonerna ger ska bli bortglömd, så har intervjuerna spelats in, med deltagarnas 
tillåtelse.   

Vid ett avgörande av vilken forskningsstrategi som ska användas, krävs en definition av vilken typ 
av forskningsfråga det är som har formulerats. Vilken grad av kontroll som personen som utför 
studien behöver ha över skeendet och vart fokus ligger, om det är på historiska eller aktuella 
skeenden (Yin, 2007). Då frågorna ”hur” och ”varför” eftersträvades att besvaras i denna studie tyder 
informationen på att en fallstudie är ett passande tillvägagångssätt, i och med att fallstudie generellt 
sett är den metod som föredras då frågor som ”hur” och ”varför” ställdes, även då objektet för studien 
är aktuella skeenden i konkreta sociala sammanhang. Denna metod kommer ofta till användning i 
situationer där syftet är att bidra med information om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, 
sociala och politiska företeelser (Yin, 2007). En fallstudie kan både vara förklarande och deskriptiv 
(d.v.s. beskrivande), något som brukar ifrågasättas då denna metod oftast endast ses som en 
preliminär eller inledande forskningsstrategi. Fallstudiers styrka ligger i att den kan hantera flera 
olika slag av empiriskt material, som exempelvis dokument, intervjuer och observationer. Denna typ 
av metod möjliggör därmed en djupgående forskning, något som på grund av tidsbrist tyvärr ej går 
att uppnå inom denna studie (Yin, 2007), vilket gör fallstudie till en studieform som inte passar inom 
denna uppsats. Dock har denna metod fungera inspirerande vid utförandet av studien.  

Intervjuernas upplägg är baserade på semistrukturerade intervjuer. Det innebär att de har en röd 
tråd, men är flexibla och flytande. Intervjuaren har i grova drag följt ordningen för frågorna i 
intervjuguiden och har formulerat konkreta frågor så att inga skevheter skulle uppstå under intervjun. 
Intervjuaren har även haft som uppgift att se till att målet med frågorna har uppnåtts (Yin, 2007). Yin 
påpekar att det är viktigt hur frågorna ställs, detta för att dels inte styra respondenten och lägga ord i 
dess mun. Men även för att inte väcka motstånd hos respondenten, vilken är lätt hänt vid varför-
frågor, därför är hur-frågor att föredra. Därmed ska frågorna ställas på ett välvilligt och icke-hotande 
sätt, samtidigt som det är av yttersta vikt att målet med frågorna uppfylls. Varför-frågor har därför 
omformulerats till hur-frågor. Vanligast inom fallstudier är att intervjun får en öppen karaktär. Då 
ställs frågorna till nyckelpersoner som kan ge både fakta och deras egna åsikter kring dessa. Intervjun 
kan till stor del påminna om en dialog. Dock, i och med studiens tidspress, har intervjuerna varit mer 
åt det fokuserade hållet. Då intervjuas en respondent/informant under en relativt kort stund, mellan 
45 minuter till en timme. Intervjun är fortfarande öppen och kan fortfarande likna en dialog, men har 
större struktur och följer i större grad frågorna i intervjuguiden (Yin, 2007).  

Under intervjuerna användes en ljudinspelnings-applikation på författarens mobiltelefon, detta för 
att möjliggöra en djupare analys av den insamlade data. Valet att använda en ljudinspelnings-
applikation ligger i fördelarna som detta medför, bland annat möjligheten att kunna lyssna till ordval 
och tonfall upprepade gånger efteråt. Att senare kunna skriva ned ordagrant vad som har sagts under 
intervjun är även det en fördel, då mönster och varianter enklare kan upptäckas. Det blir även enklare 
att föra en mer avslappnad och informell intervju, utan avbrott för att föra anteckningar och 
koncentrationen kan fokuseras på frågorna och svaren (Trost, 2010). Nackdelarna med att använda en 
ljudinspelnings-applikation ligger i tiden det tar att lyssna till inspelningarna och transkribera. Även 
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att mimik och kroppsspråk går förlorat vid en ljudinspelning. Därför blir minnet av vikt vid 
tolkningarna och analyserna av materialet (Trost, 2010).   

Enligt Trost (2010), som använder sig av en teoretisk bakgrund grundad i symbolisk 
interaktionism, krävs en definition av situationen och en förståelse av att all interaktion är social. 
Människan interagerar med hjälp av symboler, är och handlar, beter sig och befinner sig i nuet. Denna 
teoretiska bakgrund är ett synsätt, ett perspektiv för en analys av den sociala verkligheten. Mobilen 
med dess sociala medier och internet är i dagens samhälle en stor del av den sociala verkligheten, 
vilket gör denna teoretiska bakgrund till ett avstamp för bemötandet av det vetenskapliga problemet i 
denna uppsats. Därmed kommer mobiler och internet att ses som verktyget för social interaktion och 
lärande, där symboler och handlingar utgör mening och ett upprätthållande eller skapande av sociala 
samspel mellan individer och grupper. Utifrån denna teori agerar människan utifrån vad de uppfattar 
som verkligt, vilket gör att det upplevda sociala samspel som sker genom de sociala medierna därmed 
är verkligt, om individerna upplever det som verkligt. Definitionen av situationen avgör agerandet. 
Om individen uppfattar något som verkligt kommer även detta att påverka och styra dennes 
handlingar, exempelvis om Anna upplever att Sara är sur, så kommer Anna därmed att bete sig 
därefter. Är det frågan om pågående processer i stället, kan Anna komma att omdefiniera och ändra 
uppfattning rörande Saras humör, beroende på om näring ges åt den första definitionen eller ej. 
Genom att det är en pågående process definieras situationen om hela tiden, vilket möjliggör ett byte 
av uppfattning och därmed ett förändrat agerande. Därmed är den sociala verkligheten subjektiv och 
kan uppfattas på flera sätt (Trost, 2010). 

 Hernwall (2003) skriver att varje handling är intentionell, vilket syftar på att det finns ett skäl eller 
en orsak till varför individen handlar som hon gör. Med denna syn på människan avses att dennes 
handlingar har en mening eller avsikt, vilket på så vis ger en möjlighet att tolka och öka förståelsen för 
handlingarna och människan bakom dessa handlingar. Det intentionella handlandet behöver inte 
nödvändigtvis vara ett rationellt handlande, men det finns alltid en mening i handlandet. Människan 
är aktiv i sitt eget meningsskapande, vilket är ett perspektiv på individen utifrån en konstruktivistisk 
teoribildning (Hernwall, 2003).   

Piaget menade att människan aktivt utvecklar det egna tänkandet genom inre kognitiva processer, 
Vygotskij menade däremot att människan skapar den egna kunskapen i en samhällelig och kulturellt 
historisk situation (Hernwall, 2003). Utifrån detta menas att individen konstruerar sin egen kunskap, 
sin egen kompetens och sin egen förståelse, av påverkan utifrån eller genom inre kognitiva processer. 
I och med att människan är en social varelse som skapar mening, har även konstruktivistisk 
teoribildning influerat studien. Då även symbolisk interaktionism menar att människan är en social 
varelse har studien grundats i både symbolisk interaktionism och konstruktivistisk teori.    
Den datainsamlingsmetod som valdes är intervjuer, vilka bland annat går ut på att ”förstå hur den 
intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser 
ut.” (Trost, 2010, s.43-44).  

Procedur 
En pilotintervju genomfördes innan de faktiska intervjuerna tog vid. Detta för att testa frågorna och 
kunna förbättra och finslipa planen för datainsamlingen, både gällande tillvägagångssätt och även 
innehållet i data (Yin, 2007). Valet av pilotintervju skedde bland annat genom bekvämlighetsfaktorer, 
det var lätt att få tillträde till personen via tidigare personliga kontakter och hen fanns inom samma 
stad som författaren. Även att personen i sin yrkesutövning har varit i kontakt med uppsatsskrivande, 
och därför besitter vissa erfarenheter som ansågs vara till hjälp vid utformandet av intervjuguiden (se 
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bilaga 3), låg till grund för val av pilotintervju. Yin nämner att det är viktigt att vara medveten om att 
pilotintervjuer inte utgör ett preliminärt test, då pilotintervju ”har en mer formativ och assisterande 
karaktär när det gäller att utveckla relevanta frågeställningar” (2007, s.105).  

Efter att intervjuguiden hade fått ett godkänt utförande skickades missiv (se bilaga 1 & 2) ut till 
olika vuxenutbildningar inom författarens hemkommun. När kontakt upprättats med de olika 
intervjupersonerna bokades intervjuer in med intervjupersonerna på platser av deras val, detta för att 
stärka deras möjlighet att känna sig så avslappnad som möjligt under intervjutillfället. Intervjuerna 
utfördes utifrån intervjuguiden och spelades in med en ljudinspelningsapplikation på författarens 
mobiltelefon (Yin, 2007). Tiden mellan intervjuerna transkriberades de intervjuer som redan var 
genomförda, detta för att i så stor mån som möjligt tillvarata det direkta minnet av intervjuerna och 
även för att transkriberingar kräver mycket tid och energi (Yin, 2007). Kodningen av insamlad data 
skedde efterhand som den samlades in (Bryman, 2011), direkt efter transkribering. Enligt Bryman kan 
detta öka förståelsen av data och även göra att den upplevs som mer lätthanterlig, än att vänta med 
kodning och analys tills all data är insamlad. Kodningen skedde genom att transkriberingarna skrevs 
ut från datorn, sedan lästes materialet igenom utan att några noteringar gjordes (Bryman, 2011). 
Andra gången som materialet lästes igenom gjordes en kodning, denna byggde på att de olika 
frågorna i intervjuguiden hade kodats med överstrykningspenna, en färg för vardera kategorisering 
av frågorna. Även två andra färger användes vid kodningen, som kom att stå för om svaren från 
intervjupersonerna var positiva eller negativa i ordvalet. Att kodningen påbörjades andra gången som 
materialet lästes igenom, ligger i att under första genomläsningen eftersträvades en grundläggande 
bild av vad som kom fram under intervjun (Bryman, 2011). Därmed blev det tydligt vad som var 
särskilt intressant eller slående med intervjumaterialet.  

Analysmetod 
När studien kommer till analysfasen ska en kartläggning av situationen som studien eftersträvar att 
undersöka ske, detta för att få en överblick över det som framkommit under datainsamlingen. Frågor 
som ”varför”, ”vad” och ”hur” är till hjälp vid analysen av data. Då kan författaren undersöka vad 
som kan vara orsakerna till informationen som framkommit eller vad som kan komma att påverka 
framtida händelseutvecklingar (Bie, 2014). Det blir då att författaren både analyserar vad som 
framkommer och är kopplat till händelser och skeenden i dag, men även faktorer som kan påverka en 
händelse i framtiden. Ett exempel på detta kan vara att en person som intervjuas är negativ till hur 
tekniken för ett datorprogram ser ut, men kan se potentialen för datorprogrammet och gärna skulle 
använda sig av det om programmet uppdaterades och gjordes mer användarvänligt. På så vis kan det 
även framkomma hur intervjupersonen kan tänkas agera i framtiden, d.v.s. att den individen skulle 
komma att använda datorprogrammet efter att det har gjorts om och anpassats bättre utifrån 
användarna.  

För att tolkningen av insamlade data ska fungera, krävs en ”noggrann medvetenhet om teoretiska 
antaganden, språkets och förförståelsens betydelse, vilket utgör viktiga bestämningar bakom 
tolkningen” skriver Alvesson och Sköldberg (2008, s.20). Den som utför studien gör tolkningarna 
utifrån egna erfarenheter och förutfattade meningar, vilket gör det ytterst viktigt med ett 
medvetandegörande angående den egna förförståelsen och hur data därmed kan komma att tolkas. 
Det är även viktigt att ha samma medvetandegörande om studieobjektens förförståelse kring ämnet, 
för att därmed kunna få en djupare förståelse för deras tolkningar av frågorna.  

När det kommer till den reflektiva delen ligger fokus mot personen som utför studien, som person, 
dennes samhälle, samhället som helhet, intellektuella och kulturella traditioner och även individens 
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språk och framställningsform. Här är det viktigt att personen som utför studien är medveten om de 
olika elementen i dess liv som kan påverka förförståelsen, tolkningarna och därmed även 
reflektionerna, detta för att tolkningarna och reflektionerna ska kunna göras så fria som möjligt från 
förutfattade meningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). För att kunna medvetandegöras om de element 
hos individer som kan påverka deras tolkningar och reflektioner krävs en förståelse av vad som 
skapar och påverkar dessa ”fakta” som ligger till grund för dem. Enligt Pierce’s fyra metoder av 
vetskap består den första av method of tenacy som innebär att individerna håller hårt i det som de anser 
vara sanningen, vilket är vad de alltid har haft vetskap om som sanning. Den andra metoden, method 
of authority, innebär att det som anses som sanning är sanning på grund av att den kommer från en 
auktoritär källa, exempelvis bibeln. Method of intuition innebär att sunt förnuft och reson ligger till 
grund för kunskapen och inte nödvändigtvis erfarenhet. Den sista metoden, method of science, innebär 
ett vetenskapligt tillvägagångssätt vid skapandet av kunskap och vetande, där vetandet är 
självkorrigerande genom att kunskaperna utsätts för olika test (Kerlinger & Lee, 2000). Inom forskning 
eftersträvas den fjärde metoden, för att uppnå objektiv och ”sann” kunskap.  

Under studiens gång har den vetenskapliga frågeställningen omformulerats eller omdefinierats 
utifrån vad som har framkommit under insamlingen av data (Bryman, 2011). Detta innebär att 
omformuleringar av frågeställningarna även har skett under analysen av insamlad data, för att spegla 
vad som framkommit under intervjuerna. Metoden för analysen har därmed bestått av att tolka data 
och försöka koppla informationen till en generell kategori. Även att tolka vad informationen 
representerar, vad informationen handlar om, vilket tema informationen är ett exempel på och även 
vilken fråga om ett tema som informationen ger upphov till (Bryman, 2011). Därmed har det under 
studiens gång varit öppet för nya frågor och infallsvinklar vid datainsamlingen. 

I ett försök att säkerställa en så vetenskaplig tolkning som möjligt av insamlad data har ett 
fastställande av de egna föreställningarna och förutfattade meningar skett vid sidan av denna studie.   

Validitet och reliabilitet respektive giltighet och trovärdighet 
Inom forskning är det av vikt att resultaten som framkommer är tillförlitliga, eller reliabla. Reliabilitet, 
eller validitet, berör om resultaten blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de 
påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Undersökningen ska vara replikerbar för att 
styrka reliabiliteten (Bryman, 2011). Dock anses detta endast tillämpbart på en kvantitativ forskning, ej 
en kvalitativ, som i detta fall. Det finns de forskare som anser att dessa begrepp är olämpliga eller 
oanvändbara i ett kvalitativt sammanhang. I och med detta har forskarna Lincoln & Guba, som 
Bryman skriver om, menat på att det bör finnas alternativa termer och bedömningsformer för 
kvalitativa studier. Här nedan listas de olika alternativa termerna för en kvalitativ studie: 

• Trovärdighet – motsvarar intern validitet, hur trovärdiga eller sannolika resultaten är. 
• Överförbarhet – motsvarar extern validitet, d.v.s. om resultaten går att tillämpa i andra 

sammanhang. 
• Pålitlighet – motsvarar reabilitet, d.v.s. om resultaten blir likartade även vid ett annat tillfälle. 
• Konfirmering – motsvarande objektivitet, d.v.s. om forskaren har undanhållit sina 

värderingar så att dessa inte har påverkat undersökningen på ett avgörande eller 
förvrängande sätt. (Bryman, 2011).  

Dessa riktlinjer för giltigheten av studien har noga beaktats under studiens gång för att säkerställa 
resultatens trovärdighet. 
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Etiskt ställningstagande 
En ytterst viktig aspekt inom forskning är att etiken efterlevs, detta för att studien ska bidra med 
något både till människligheten och forskningen. För att säkerställa att forskning sker enligt etikens 
regler har särskilda riktlinjer satts av etiska råd, som har till uppgift att se till att dessa regler efterföljs 
(Vetenskapsrådet, 2017). Den första regeln är informationskravet, som innebär att personen som 
genomför studien ska informera deltagarna i studien om deras uppgift i projektet och vilka villkor 
som gäller för deras deltagande. Utifrån informationskravet ska deltagarna även informeras om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna ska även informeras 
om de inslag av studien som kan tänkas påverka deras villighet till deltagandet (Vetenskapsrådet, 
2011). Deltagarna informerades därför om att intervjuerna skulle komma att spelas in och även vad 
som ämnades att undersökas. 

Den andra regeln, samtyckeskravet, innebär att personen som utför studien ska vara säker på att 
deltagarna vill delta, vilket innebär att ett samtycke från deltagarna ska inhämtas (Vetenskapsrådet, 
2011). För att säkerställa detta fick deltagarna i början av intervjun svara på om de samtyckte till att 
delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet, den tredje regeln, innebär att deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att uppgifter som kan användas för att identifiera personen ska förvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). I och med detta avidentifierades deltagarna 
i transkriberingarna och information om personerna hölls separat från uppsatsen, för att säkerställa 
deras anonymitet.       

Nyttjandekravet fastställer att den insamlade informationen endast får användas för 
forskningsändamål och därmed inte utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2011). Därför har insamlad data raderats direkt efter uppsatsens färdigställande, då 
den har gjort sitt med att bidra till denna studie.  

Deltagarna informerades om detta i missivbrev (se bilaga 1 & 2) och erinrades även om det 
inledningsvis vid intervjuerna (se bilaga 3).  

Metoddiskussion 
För att säkerställa ett vetenskapligt tillvägagångssätt krävs begreppssystem, teoretiska strukturer och 
att teorierna och hypoteserna testas systematiskt och empiriskt, skriver Kerlinger och Lee (2000). Att 
använda fallstudie som inspirerande metod för denna studie medförde både för- och nackdelar, 
fördelarna låg i att det är en metod som passar bra för ämnet, att det är ett skeende i konkreta sociala 
sammanhang (Yin, 2007). Nackdelarna ligger i tidsramen, som inte möjliggjorde en djupare studie 
med exempelvis nyttjandet av observationer eller ett bredare utbud av intervjupersoner (Yin, 2007). 
Den symboliska interaktionismen låg även den till grund för studien, vilket är en teori som menar att 
all interaktion är social och att människan bland annat interagerar med hjälp av symboler och är och 
handlar, beter sig och befinner sig i nuet (Trost, 2010). Detta innebar att allt samspel kopplat till 
mobiltelefoner ses som verktyg för social interaktion och lärande. Därmed ses mobiltelefonen som ett 
verktyg för mediering av omvärlden och verkligheten (Säljö, 2010). Detta medförde en djupare 
förståelse för betydelsen av mobiltelefoner i uppfattningen av omvärlden och dess potential inom 
studier.   

Valet av att göra en pilotintervju (Yin, 2007) innan de verkliga intervjuerna, gjorde att några smärre 
syftesfel kunde åtgärdas. Därefter flöt de semistrukturerade intervjuerna på, utöver några mindre 
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missförstånd då intervjupersonen svarade innan frågan hade avslutats. Dock klarades missförstånden 
snabbt upp och kom därför inte att påverka studien.  

Att urvalet kom att bli homogent, med endast kvinnliga respondenter, kan mycket väl ha påverkat 
resultatet, likväl som det kan vara det motsatta, d.v.s. att resultatet hade sett likadant ut även med ett 
heterogent urval. Detta går dock ej att säga utan att genomföra ytterligare en studie, antingen en där 
urvalet är heterogent eller en där urvalet är homogent med endast manliga respondenter.   
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Resultat 
I denna del presenteras resultatet av intervjuerna som utfördes under fallstudien. Både lärare och 
elevers uppfattningar gentemot mobiltelefoner inom skolans väsen finns uppdelade i olika 
underrubriker, dessa omfattar det egna lärandet och även de möjligheter och problem som 
intervjupersonerna kan se med användandet av mobiltelefoner kopplat till studier.  

De olika intervjupersonerna hänvisas till utifrån fiktiva namn. Här under kommer en kort 
presentation av intervjupersonerna. 
 
Lärarna i studien bestod av Svea, en 50 – årig gymnasielärare som undervisar i svenska, samhälle och 
djur & natur. Pia, en gymnasielärare på 43 år, som undervisar i svenska, historia och svenska som 
andraspråk. Samt Ellen, en gymnasielärare på 40 år, som undervisar i matematik, kemi och är 
speciallärare i matematik.  

Eleverna i studien bestod av Agnes, en 24 – årig kvinna som ej läst på gymnasiet och som därför 
läser ett allmänt program på vuxenutbildningen. Freja, en student på 20 år, som är utbildad 
undersköterska och läser matematik på vuxenutbildningen, samt Malin, 19 år, som är en utbildad 
frisör och vid tillfället för studien läser matematik på vuxenutbildningen. 

Erfarenhet av teknik 
Intervjupersonernas erfarenheter av tekniska saker efterfrågades i början av intervjuerna, för att få en 
översiktlig bild av deras inställningar gentemot ämnet. 

Läraren Svea har lång erfarenhet av teknik, bland annat kom TV-spelen när hon var ung och de 
använde en dator till viss del under hennes gymnasietid. Intresset är dock svalt och mest inriktat mot 
det som behövs för arbetet.  

Läraren Pia sa att teknik inte är något som ligger henne varmt om hjärtat och att hon därför har 
väldigt lite erfarenhet av det, men att hennes partner är väldigt tekniskt intresserad.  

Läraren Ellen var väldigt positiv till teknik och räknade upp några positiva saker med teknik, 
bland annat älskar hon att kunna deklarera via en app, ordna med parkering via en app och även 
lägga in hennes barns förskoletider via en app. Just att kunna göra sådana saker när det passar henne, 
var något hon tryckte på. Hennes erfarenheter kring teknik är överhängande positiva och hennes 
familjs inställning likaså. 

Bland eleverna var det olika hur deras erfarenheter kring teknik ser ut. Agnes har en pappa som 
varit väldigt positivt inställd till nya tekniska saker och som därför har sett till att familjen är 
moderna. Bland annat såg han till att deras familj tidigt hade en bärbar dator.  

Frejas familj var däremot aldrig varit mycket för teknik när hon var liten. Dock är de alla numera 
flitiga användare av sociala medier på olika plattformar.  

Även i Malins familj är det de sociala medierna som lockar när det kommer till teknik, annars är 
intresset relativt svalt. 

Agnes nämnde hur mobiltelefonen i dag i stort sett är hela hennes liv, då hon använder den som 
väckarklocka, som hjälp för att somna på kvällen, den är hennes kontakt med omvärlden, hon 
använder den för att dokumentera sina dagar med fotografier och även ibland använder hon den för 
att skriva dagbok. På liknande sätt är mobiltelefonen en stor del av de andra intervjupersonernas 
vardag, i och med deras dagliga användande av exempelvis sociala medier så som Facebook och 
Instagram.  
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Lärande 
Under denna del av intervjun tillfrågades intervjupersonerna om deras studieteknik och om hur de 
söker information. De fick även frågan om hur de associerar orden skola och studier. 

Vid frågan hur de tycker att de lättast lär sig nya saker så var det att läsa själv, eller att testa sig 
fram, som dök upp för både elever och lärare. Diskussioner och att lära i grupp var det ultimata för 
vissa personers lärande, enligt deras egna uppfattningar. Ingen nämnde mobiltelefonen som en 
självklar del i deras lärande, men erkände att den var det första de vänder sig till vid 
informationssökande. Dels ligger detta i, enligt dem själva, att mobiltelefonen är närmast till hands 
och även för att det oftast går fortare än att exempelvis starta upp en dator och gå in på Google där. 
”Jamen, det är ju jobbigt att gå, till datorn. Å så kanske man måste starta den, och vänta. Det tar ju 
jättelång tid” (Läraren Ellen).  

Ingen av intervjupersonerna associerade skola eller studier med mobiltelefoner, utan det var 
papper och penna, en byggnad, studenter, böcker och deras erfarenheter kopplade till orden. ”Då ser 
jag kollegieblock, penna och böcker framför mig”, svarade läraren Ellen. En majoritet av 
intervjupersonerna upplevde att orden var positiva, medan en elev hade negativa kopplingar till ordet 
skola i och med att hon upplevde sig ha valt fel gymnasieutbildning och därmed slösat bort tre år av 
sin tid.  

En majoritet av intervjupersonerna upplever dock att de lättare lär sig saker om de skriver för 
hand, med papper och penna, än om de skriver direkt på en dator. Läraren Ellen beskrev det som att 
hon upplever att hon tänker bättre då, när hon skriver för hand, men att hon sen kan föra över 
anteckningarna till ett dokument på datorn. Eleven Malin skriver ned meningar innehållande det hon 
ska lära sig, för att sedan plugga in de exakta meningarna. ”Det är typ så jag pluggar, jag skriver ned 
det å så pluggar jag in meningen, å så hoppas jag det ska komma på provet” (Eleven Malin). Malin 
menar att det är genom att skriva för hand som hon lättast kommer ihåg och lär sig nya saker.  

Användande av mobiltelefon i lärande situationer 
I denna del av intervjun fick intervjupersonerna frågan hur de själva, i dag, använder sin mobiltelefon, 
om de använder den till deras studier/lektioner och hur de kan tänka sig att en mobiltelefon skulle 
kunna användas inom studier. En majoritet av intervjupersonerna använder deras mobiltelefon till att 
söka information, även kalkylatorn och kalender-funktionen användes flitigt av en majoritet, både 
lärare och elever.  

En av lärarna tog upp problemet med att tekniken ska vara tillgänglig för alla elever för att vara 
möjlig att integrera i lektionerna.  

Men jag har inte medvetet utgått från: då tar ni upp till mobilen. För det här provade jag 
vid nått tillfälle, och då var det inte alla som hade det här med fri surf. Och då såg man ju 
att det finns begränsningar där också. Men om det är utbyggt så skulle jag kunna göra sånt 
där lite roligare grejer, att man undersöker: vad tycker ni om det här. Man kopplar upp sig 
mot dem sidorna och så får man dem här svarsdiagramen ganska fort. (Läraren Svea) 

Sidorna som Svea talade om är uppbyggda med 1, X, 2 frågor, vilka skulle kunna integreras i 
lektionerna genom att skapa förutsättningar för bland annat diskussioner, enligt Svea. Att skicka ut 
eleverna på en vanlig tipsrunda ser hon numera som en omöjlighet, eftersom eleverna med lätthet kan 
googla svaren. Därmed behöver frågorna i så fall vara av sådan karaktär att svaren inte går att googla, 
exempelvis hur många tavlor som finns i klassrummet eller liknande.   
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Läraren Svea tog även upp det positiva i att kunna se på videos på mobiltelefonerna och även att 
kunna filma sig själv och sedan se på de klippen i olika lärande situationer. Exemplet som hon tog 
upp var i de situationer hon har praktiska lektioner kring hundar. Då menar hon att eleven antingen 
kan få sig själv filmad under ett moment för att sedan kunna se vad hon gjorde rätt respektive fel 
under situationen. Eller så kan eleven filma läraren medan denne visar momenten, för att sedan 
kunna gå tillbaka och kolla på videoklippet för att kunna följa momentets olika delar i detalj. Något 
Svea påpekar är mycket enklare med en mobiltelefon än med exempelvis en dator. Eleven Freja 
nämnde hur hon knäppte kort på lärarnas anteckningar, på whiteboarden: ”om det var mycket som 
uppritat och så. Då kunde jag fota” (Eleven Freja.) Detta kan tänkas var för att spara tid som annars 
skulle ha gått åt till att föra anteckningar för hand. Läraren Pia nämnde lite kort hur användandet av 
mobiltelefoner kan se ut för de SFI-elever som hon ibland undervisar: ”för de som inte har svenska 
som modersmål, jag menar att kunna slå upp ord för dem, att lyssna på dem.… Det är ju ovärderligt, 
naturligtvis” (Läraren Pia). Att inte bara kunna läsa ett ord, utan även höra hur det uttalas, påtalar 
hon är ovärderligt för elevernas lärande.  

Användandet av mobiltelefon inom skolan kan utöver möjligheterna den tillhandahåller även 
innebära ett störningsmoment.  

Alltså, såhär i efterhand tycker jag att det är helt sjukt att man får ha telefonen med på 
lektionerna. I alla fall dem yngre, när man är äldre får man ju skylla sig själv. Att man har 
telefonen i stället för att lyssna. För jag tror ju att uppmärksamheten bryts varje gång man 
tittar ned i den. Å även fast man kanske tittar rakt fram, kanske man sitter och tänker på 
nånting man just såg på telefon eller läser också. Nä, jag tycker inte att det är nå bra, för 
varje gång man bryter uppmärksamheten så måste man ju få upp den igen. Å den 
koncentrationen tar ganska lång tid, egentligen. Så jag tycker att det är sjukt att, att man 
ens har telefon med sig, om man inte känner att man klarar av det. Vilket jag själv inte kan, 
men ändå hade jag alltid med den. (Eleven Freja) 

Att mobiltelefonen kan innebära ett störningsmoment är något alla intervjupersonerna är överens om. 
Förutom att mobiltelefonen kan störa ägarens koncentration så kan ljuden som den ger ifrån sig även 
störa de andra som befinner sig på lektionen. 

De positiva aspekterna av mobiltelefoner inom studier kan dock vara många, enligt 
intervjupersonerna. En av eleverna tog bland annat upp hur människor i dag tycks vara fästa vid sina 
telefoner och att det därför kanske skulle vara en bra idé att göra telefonerna till en del av studierna. 
Ett exempel som dök upp under intervjun var att använda något liknande Quiz-kampen (en 
mobiltelefon-applikation där individer kan tävla mot varandra över internet i olika frågor), med 
möjlighet att träna inför prov genom att spela mot sina klasskamrater. Här uttryckte sig eleven Freja 
om saken: ”om man har typ en Quiz-kamp, på telefonen. Om läraren gör inför prov eller någonting. Å 
så säger vi att man sitter å spelar typ mot sina klasskompisar eller så”. På detta sätt kan de blanda 
nytta med nöje.  

Möjligheten att kunna studera på andra ställen än endast i skolans lokaler var något som några 
intervjupersoner tog upp, bland annat var det en som tyckte att det vore bra om böckerna de ska läsa i 
studierna även fanns som e-böcker. På så vis menade hon att det dels blir enklare att studera när 
andan faller på, eftersom böcker väger en hel del medan mobiltelefonens vikt inte påverkas av att 
innehålla e-böcker. Något eleven Agnes nämnde: ”Det man skulle kunna göra är ju att börja använda 
e-böcker.… För det kan ju vara en stor bok som är klumpig, mobilen har du i princip alltid med dig”. 
Mobiltelefonen har även intervjupersonerna med sig i stort sett överallt, vilket skulle innebära att de 
kan ta upp mobiltelefonen och studera hemifrån eller exempelvis på bussen.  
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Eleven Malin upplevde att det skulle vara praktiskt att ha olika applikationer på mobilen för de 
olika studierna, som en applikation för matte, en för svenska och en för samhällskunskap. Hon menar 
att det då skulle kunna finnas instruktionsvideos med genomgångar inom de olika ämnena och att det 
i exempelvis matematik skulle kunna finnas ett facit och även en chatt-funktion så att eleverna kan 
kommunicera med lärarna. Några andra intervjupersoner nämnde även möjligheten till att ha glos-
förhör över mobiltelefonen, som träning inför proven. Dock påpekade alla intervjupersoner att de 
upplever att tekniken i dag inte är anpassad för studier över mobiltelefonen, exempelvis upplever de 
att det saknas applikationer som är anpassade för studier på mobiltelefonen och även att olika 
internetsidor inte är anpassade efter en mobiltelefons skärmstorlek. 

Attityder till mobiltelefoner i lärande situationer 
Under denna del av intervjun ställdes frågor som rörde deras tyckande kring mobiltelefoner i 
klassrum och inom studier. Även deras ställningstagande till att själva använda mobiltelefoner i 
studier eller lektioner efterfrågades.  

Både elever och lärare var eniga om att mobiltelefoner kan vara ett störningsmoment under 
lektionstid. Dels att ljuden som mobiltelefonen ger ifrån sig vid meddelanden av olika slag kan störa 
både den egna koncentrationen och även de andra elevernas koncentration. Men även att 
mobiltelefonen kan dra fokus för eleverna från varandra, det vill säga att mobiltelefonen tar mer 
uppmärksamhet än vad eleverna ger klasskompisarna. Detta är enligt läraren Svea ett problem som 
ungefär 20% av eleverna inte kan handskas med, vilket gör att de har ett så kallat mobilhäkte i vilken 
eleverna får lämna sin mobiltelefon under tiden för lektionen, för att dels själva kunna fokusera på 
studierna och dels för att inte störa klasskamraterna i deras studier.	”Det är något man tar fram när de 
inte lägger undan själv, då säger man bara, lägg den här, framme på katedern. Vi kallar den väl 
mobilhäkte” (Läraren Svea). Flera av intervjupersonerna upplever att mobiltelefonen just nu, i dag, är 
ett sådant problem att den helst inte bör finnas i klassrummen. De anser att mobiltelefonen behöver 
utvecklas och anpassas mer till studier innan den kan implementeras i deras studier och lektioner. Ett 
av problemen med mobiltelefoner anser intervjupersonerna är uppmärksamheten som den drar till sig 
med sina olika ljud och ljus. Eleven Malin uppgav att hon tror att hon skulle kunna hinna utföra mer 
på kortare tid om inte mobiltelefonen var där och störde hennes koncentration. ”Det är litegrann att 
om man ska hinna klart nån gång, så att, om man tänker bort alla dem där minuterna som man lägger 
på mobilen, så skulle man säkert få ihop nån timme snabbare” (Eleven Malin). Likaså var det andra 
intervjupersoner som ansåg att det tar lång tid att uppnå full koncentration igen efter att 
mobiltelefonen har gett ifrån sig en ljud eller ljus-signal.  

Mobiltelefoner ses inte endast som ett problem inom skolans väsen, utan några av 
intervjupersonerna upplever även att användandet av mobiltelefon i andra sociala situationer kan 
vara störande och dra uppmärksamhet från umgänget. Läraren Svea tog upp hur hon uppfattar att 
vissa personer har som en manisk handling att spela olika spel på sin mobiltelefon, en slags 
verklighetsflykt. Eleven Freja upplever att det sociala umgänget har förändrats i och med 
mobiltelefonens intåg. Hon tog bland annat upp hur hon upplever att ungdomar numera umgås 
genom att sitta i samma rum och hålla på med sina egna mobiltelefoner, att de inte konverserar med 
varandra utan bara befinner sig i samma rum. ”Förut så kunde det vara så att… man kanske var man 
med en kompis, men då var man med kompisen. Då satt man inte med telefonen” (Eleven Freja). 

Trots de negativa upplevelserna kring mobiltelefoner upplever intervjupersonerna ändå att deras 
inställning gentemot mobiltelefoner kopplat till studier är överhängande positivt, de upplever att det 
finns fler positiva aspekter och användningsområden än vad de själva kan föreställa sig, att 
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möjligheterna är oändliga. Läraren Pia uttrycker sig exempelvis såhär: ”Det finns ju många fördelar, 
med att ha mobil, tänker jag, inom studier. Just av den anledningen att man kan slå upp saker…. Det 
finns nog obegränsat med möjligheter om man är kunnig” (Läraren Pia). Mobiliteten som en 
mobiltelefon erbjuder och även möjligheten att snabbt söka information var återkommande i alla 
intervjuerna.  

Här under kommer några citat från intervjuerna som sammanfattar respondenternas dubbla 
upplevelser kring mobiltelefoner. 

För den stör mer än vad den hjälper. Sen är det ju fantastiskt att man kan ju spela in sig 
själv, alltså, förklaringar eller redovisningar och kan lyssna på sig själv. Man kan lyssna på, 
om man läser högt, så kan man höra sen, hur det låter. Det är fantastiska möjligheter, om 
man använder den till det. Men om den inte används, då stör den bara, även hemma. 
(Läraren Ellen) 

Läraren Ellen trycker på möjligheterna med mobiltelefoner när det kommer till studier, men nämner 
även kort problematiken kring att behålla fokus på studierna med en mobiltelefon i närheten. 

Ja du, vad svårt. Men jag tycker att det skulle vara bra om man kunde ta hjälp av mobilen 
mer. Med studier, det tycker jag absolut. Men det kan också lätt bli att man far på ett 
sidospår om man alltid har mobilen, vid sidan. Så det känns ju kanske lite negativt, men 
annars tycker jag att det skulle va jättebra. (Eleven Malin) 

Även Eleven Malin nämner både mobiltelefoners potential och det negativa den medför med att 
dra fokus från studierna. 

Definitivt ljud av och ingen ljudstyrka, jag blir tokig på folk som har ljud igång och det 
plingar hela tiden. Och jag tycker ändå att man ska ha respekt att, man lägger ifrån sig den, 
men absolut, kolla upp, alltså ta upp den om du behöver. Om du känner att du behöver en 
paus, då kan du ju sitta med mobilen i fem minuter. Men sitt inte konstant under en 
lektion, för det stör alla, tycker jag. (Eleven Agnes) 

Utöver att mobiltelefonen kan vara ett störningsmoment och dra fokus från studierna, poängterar 
eleven Agnes att mobiltelefonen även kan erbjuda en välkommen paus under studierna. 

Det kan tolkas som att intervjupersonerna både kan se fördelarna med att använda mobiltelefoner i 
studier, men även att olika problem som mobiltelefoner medför är ytterst närvarande för dem, så som 
hur mobiltelefonen kan störa koncentrationen både för ägaren och andra närvarande personer.    
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka om mobiltelefoner används inom vuxenutbildningar och 
hur elever och lärare upplever att mobiltelefoner påverkar utbildningen. Under studiens gång 
framkom det att mobiltelefoner upplevs både som en resurs, med den lättillgängliga informationen 
via exempelvis Google, och som ett störningsmoment med både ljud- och ljus-aviseringar. Samtliga 
respondenter tycks ha egna erfarenheter av att få koncentrationen avbruten av mobiltelefoners 
aviseringar, vilket kan förklara varför de upplever att mobiltelefoner är ett störningsmoment inom 
vuxenutbildningar. Dock kan respondenterna även se mobiltelefoners potential, med dess bärbarhet 
och exempelvis olika applikationer anpassade utifrån olika kurser. Mobiltelefonen upplevs i dag 
mestadels som ett störningsmoment inom studiesammanhang enligt respondenterna, men de kan 
tänka sig att den mycket väl kan komma att bli ett hjälpmedel inom studier efter att vissa 
anpassningar har genomförts. 
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Diskussion 
 Studiens syfte var att genom fallstudie undersöka om mobiltelefoner används inom 
vuxenutbildningar och på vilket sätt elever och lärare upplever att mobiltelefoner påverkar 
utbildningen. Frågorna som eftersträvades att besvaras i studien var: 

• Hur upplevs mobiltelefoner inom vuxenutbildningar?  
• Hur upplevs mobiltelefoner?  
• Upplever intervjupersonerna att mobiltelefonen är eller kan bli ett hjälpmedel inom studier? 

Användandet av mobiltelefon i lärande situationer 
Trots viss aversion mot användande av mobiltelefon i skolan, var intervjupersonerna positiva till 
användningsmöjligheterna av mobiltelefoner inom studier. Det tycks som att intervjupersonerna 
anser att mobiltelefonen till stor del är ett störningsmoment i vanliga lektionssalar, medan de kan se 
möjligheterna som mobiltelefonen kan erbjuda när det kommer till att studera på egen hand, i andra 
lokaler och studiesituationer.  

Utifrån respondenternas svar kan det tolkas som att mobiltelefoner är en stor del av deras vardag, 
att de får information och kommunicerar med omvärlden via mobiltelefonen. Därmed kan det tolkas 
som att detta tyder på att det sker en mediering genom artefakter. Detta utifrån att respondenternas 
användande av mobiltelefoner ger dem möjlighet att förstå och agera med omvärlden, vilket tyder på 
att det är en medierande resurs (Jakobsson, 2012).  Respondenterna nämnde i förbigående de 
applikationer som finns på mobiltelefoner som gör det möjligt att kommunicera med andra individer, 
detta kan kopplas till de språkliga redskap som människan använder sig av för att skapa sig en 
förståelse och agera med sin omgivning (Säljö, 2010). Utifrån detta kan det även tänkas att 
respondenternas liknande utsagor, gällande användande av mobiltelefoner i studiesammanhang, 
kommer sig av att utifrån teorin Rogoffs human mediation, medieras och påverkas människans tankar 
av andra människor (Jakobsson, 2012). Artefakten, i detta fall mobiltelefoner, är den gemensamma 
nämnaren, med vilken respondenterna både skapar sig en förståelse av omvärlden och även agerar 
via den. Det kan därför tänkas att det är en kultur som omger mobiltelefoner som påverkar 
respondenternas uppfattningar av dem, vilken även förs vidare genom användandet av 
mobiltelefoner.    

   Ett flertal av respondenterna upplevde att mobiltelefoner är ett störningsmoment i klassrummen, 
att mobiltelefoner ens tillåts i klassrummen upplevde eleven Freja som ”sjukt”, då hon menade på att 
det är alltför många som inte kan handskas med de störningsmoment som en mobiltelefon kan utgöra. 
Enligt Skolinspektionens beslut 2016 kan skolor förbjuda mobiltelefoner på skoltid, om skolan får 
elevernas medhåll (Skolverket, 2016). Dock upplevdes det som att samtliga respondenter menade att 
ett förbud kan vara lite av en överreaktion, i alla fall inom vuxenutbildningar. Dock fanns det i läraren 
Sveas klassrum ett ”mobilhäkte” i vilken elever fick lämna mobiltelefonen om de inte kunde fokusera 
på studierna. Därför kan det tolkas som att restriktioner gällande användandet av mobiltelefoner i 
klassrum efterfrågas, dock inte ett förbud. 

Utmaningar av att ständigt vara uppkopplad och nåbar 
I förbigående kom även det sociala umgänget utanför studier att tas upp i ett par intervjuer, då 
påtalade respondenterna att mobiltelefoner även då kan uppfattas som ett störningsmoment, då den 
drar uppmärksamhet från individerna i personens direkta närhet. Det uppfattades som att dessa 
respondenter upplever att det även skulle behövas vissa restriktioner gällande användandet av 
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mobiltelefoner i sociala sammanhang, precis som det ibland nämns i vissa artiklar som i exempelvis 
Nyheter 24 (2015). Det tycks i dag finnas en allmän uppfattning om att många människor i dag 
samexisterar då de ses för att umgås, men inte interagerar med varandra (West, Hyllat.se). 
Andra problem, än att mobiltelefoner kan störa koncentrationen, var inget som kom upp under 
intervjuerna. Dock kan det tolkas som att respondenterna upplever att förhållandena numera är 
ytligare (Darmell, 2013), i och med exempelvis det eleven Freja sa, om att hon upplever att det sociala 
umgänget har förändrats i och med mobiltelefonens intåg. Hon gav som ett exempel hur folk samlas 
för att umgås, men sedan sitter de och håller på med sina mobiltelefoner i stället för att interagera med 
varandra. Enligt Darmell (2013) kan andra negativa effekter av att ständigt vara uppkopplad vara att 
individerna kan uppleva mer stress, få sämre sömn och prestera sämre. Sömn var inget som var i 
fokus under intervjuerna, dock påpekade en respondent att hon troligtvis hade hunnit göra mer på 
kortare tid om hennes fokus inte hade brutits av hennes mobiltelefon. Utifrån att samtliga 
respondenter upplever att mobiltelefoner kan störa koncentrationen, kan det tänkas att en viss stress 
kan vara kopplat till detta. Om koncentrationen bryts ofta när en individ håller på med något viktigt 
kan det tänkas att detta kan leda till stress, vilket Thomée (2012) menar att det behöver forskas mer 
kring. 

Mobiltelefoners fördelar i lärande situationer 
Friheten som mobiltelefoner kan erbjuda inom studier, med dess bärbarhet och tillgång till Internet 
(Sundgren, 2017; Caudill, 2007) var något respondenterna knappt berörde under intervjuerna. 
Förvånande nog tycktes intervjupersonerna inte koppla mobiliteten hos tekniken till att kunna studera 
på andra sätt än det som är kopplat till en statisk plats, som en lektionssal, eller hemmet. Några kunde 
tänka sig att studera på exempelvis bussen, på väg till eller från skolan, men ingen nämnde 
distansstudier eller möjligheten att kunna studera mer fritt, som exempelvis andra tider på dygnet än 
de som är kopplade till så kallade vanliga lektionstider. De flesta verkade uppleva att studier är något 
som utförs på dagtid, vardagar. Detta kan mycket väl kopplas till att samtliga elever i studien utför 
sina studier på vuxenutbildningar i deras hemkommun, vilket innebär att deras studier till stor del 
kan tänkas påminna om de studier som de utförde i grundskolan, med exempelvis statiska 
lektionstider (Kearney m.fl., 2012). Samtliga elever i urvalet åkte nämligen till skolans lokaler för att gå 
på lektioner ett par gånger under veckan. Att lärarna inte tänkte på exempelvis distansstudier eller ett 
friare studiesätt, kan troligtvis härledas till att deras arbete består i att undervisa under särskilda tider, 
i specifika lokaler.  

Att mobiltelefoner har potential för lärande är något samtliga respondenter anser. Förslag som att 
kunna läsa en e-bok medan respondenten åker buss kom upp under intervjuerna, dock, som tidigare 
nämnt, var det ingen respondent som nämnde möjligheten till att kunna studera på andra tider under 
dygnet eller exempelvis genomföra distansstudier. Enligt Barrs (2011) är det emellertid där som 
mobiltelefoner och andra bärbara enheter har som störst potential.  

Intervjupersonerna är positivt inställda till att någon gång i framtiden använda mobiltelefonen 
kopplat till studier, men menar att tekniken inte är anpassad för detta i dag. Precis som Kim m.fl. 
(2013) skriver om att de små skärmarna på mobiltelefonerna kan skapa kognitiva nackdelar i relation 
med uppmärksamhet och visuell perception så anser några intervjupersoner att skärmens storlek till 
viss del kan vara ett problem, dock ansåg dem att det var internetsidor som inte är anpassade efter 
mobiltelefonens skärmstorlek som var problemet. Ingen intervjuperson nämnde något om att det 
skulle vara svårt eller ett problem av något slag att använda mobiltelefonen i studier i och med dess 
skärmstorlek.  
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Den ekonomiska aspekten av integrering av mobiltelefoner i studier 
Att integrera mobiltelefoner i undervisningen är inte det enklaste, menade läraren Svea, då som 
exempelvis på hennes skola så har inte alla elever tillgång till tillräckligt mycket Internet via sina 
mobiltelefonabonnemang och skolan tillhandahåller inte Wi-Fi (trådlöst internet). Därmed blir 
integreringen av mobiltelefoner i undervisningen en fråga om pengar. De elever som har råd med 
dyrare abonnemang med mer data för internet kan därmed använda mobiltelefonen i studierna. 
Medan de som inte har råd med ett lika dyrt abonnemang därmed inte kan använda den egna 
mobiltelefonen i samma utsträckning inom de egna studierna. Att ekonomin kan påverka möjligheten 
till att studera, när det kommer till användande av exempelvis mobiltelefoner i skolan, är något som 
Koole m.fl. (2010) skriver om. Då kommer frågan upp om den ekonomiska belastningen ska åläggas 
eleverna eller skolan. Är det eleverna som ska se till så att de har teknologin som krävs för att kunna 
studera, eller är det skolan som ska tillhandahålla den teknologin? Likväl uppkommer då frågan om 
det är eleverna själva som ska söka upp exempelvis applikationer till deras mobiltelefon, som kan 
vara dem behjälplig i deras studier, eller är det skolan och lärarna som ska göra detta? Vissa 
applikationer kostar pengar, så även där blir det en kostnadsfråga. Vem är det som ska stå för 
kostnaden? Flera skolor har i dag en egen hemsida, universitet och högskolor har sidor på internet 
som studenterna kan studera via. Borde skolor på samma sätt som de har en hemsida, tillhandahålla 
applikationer till elever och studenter? 

Utifrån intervjuerna kan en slutsats dras att teknik som förenklar studierna välkomnas, men att 
mobiltelefonen i dag saknar anpassningar till studier, vilket gör att mobiltelefonen inte upplevs som 
ett självklart inslag inom studier. Det är först då mobiltelefonen är ett lika naturligt inslag inom 
studier som pennor och papper, som den verkligen har funnit sin plats inom studier, precis som Barrs 
(2011) skriver. Vilket mobiltelefonen inte är i dag.  

Framtida studier 
Denna studie syftade till att undersöka om mobiltelefoner används inom vuxenutbildning, samt på 
vilket sätt elever och lärare upplever att mobiltelefoner påverkar utbildningen. Då den endast fick 
kvinnliga intervjupersoner kan det tänkas vara intressant att veta om det finns någon skillnad i hur 
män ställer sig till användande av mobiltelefon inom vuxenutbildning. Eller om det möjligen finns fler 
likheter än skillnader mellan könen. Det kan även vara intressant att göra en studie som fokuserar på 
hur mobiltelefonen skulle kunna utvecklas som hjälpmedel inom studier. Exampelvis hur olika 
applikationer skulle kunna utformas för att bli bra pedagogiska verktyg inom olika 
studiesammanhang. Även hur pedagogiken kring mobiltelefoner som läroverktyg behöver utformas. 

Då denna studie utfördes inom vuxenutbildning kan det tänkas vara av intresse att göra vidare 
studier inom andra utbildningsfällt samt inom olika åldersgrupper. Hur ställer sig exempelvis 
grundskolan till en integrering av mobiltelefoner inom utbildningen?  

Det skulle även kunna vara av intresse att göra en studie kring mobiltelefoner och informellt 
lärande, då fokus i denna studie var mobiltelefoner inom vuxenutbildning, vilket är formellt lärande. 

Studierna som det ges förslag på skulle både kunna vara kvalitativa eller kvantitativa. Det skulle 
kunna vara av intresse med statistiskt säkra resultat, som kan ge en mer övergripande bild av 
mobiltelefoners möjliga plats inom utbildning, samt hur olika grupper ställer sig till användning av 
denna teknik inom utbildning eller vidareutveckling.   
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Bilaga 1 
 

Missiv - Lärare 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Institutionen för Utbildningsvetenskap 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Petra Englund och jag är student på det beteendevetenskapliga programmet på 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Som examensarbete skriver jag om inställningarna kring användandet 
av mobiler inom skolans väsen. 
Jag genomför intervjuer där deltagarna får delge sina tankar och uppfattningar angående 
användandet av mobiler inom studier. 
 
Intervjun vänder sig till dig som lärare på kommunens vuxenutbildning. Din medverkan är 
betydelsefull för genomförandet av min uppsats och jag är mycket tacksam för ditt deltagande. 
 
Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig och du kan avbryta din medverkan när som 
helst, även efter genomförd intervju. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en 
ljudupptagnings-app på min mobil, detta för att underlätta vid den senare analysen. Deltagandet är 
anonymt och resultaten av din medverkan kommer endast användas i studiesyfte. Efter avslutad 
studie kommer ljudupptagningarna att raderas. 
Det färdiga examensarbetet kommer att arkiveras på DiVa-databasen, vilket är ett Digitalt 
Vetenskapligt Arkiv. Om intresset finns kan jag skicka det slutgiltiga arbetet till dig när studien är 
avslutad. 
  
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan  
  
Petra Englund 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor kan jag kontaktas via mail eller telefon. 
Mail: peen1101@student.miun.se 
Telefon: 072-XXXXXXX  
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Missiv - Elever 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Institutionen för Utbildningsvetenskap 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Petra Englund och jag är student på det beteendevetenskapliga programmet på 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Som examensarbete skriver jag om inställningarna kring användandet 
av mobiler inom skolans väsen. 
Jag genomför intervjuer där deltagarna får delge sina tankar och uppfattningar angående 
användandet av mobiler inom studier. 
 
Intervjun vänder sig till dig som studerar på någon av kommunens vuxenutbildningar och din 
medverkan är betydelsefull för genomförandet av min uppsats, jag är mycket tacksam för ditt 
deltagande. 
 
Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig och du kan avbryta din medverkan när som 
helst, även efter genomförd intervju. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en 
ljudupptagnings-app på min mobil, detta för att underlätta vid den senare analysen. Deltagandet är 
anonymt och resultaten av din medverkan kommer endast användas i studiesyfte. Efter avslutad 
studie kommer ljudupptagningarna att raderas. 
Det färdiga examensarbetet kommer att arkiveras på DiVa-databasen, vilket är ett Digitalt 
Vetenskapligt Arkiv. Om intresset finns kan jag skicka det slutgiltiga arbetet till dig när studien är 
avslutad. 
  
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan  
  
Petra Englund 
 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor kan jag kontaktas via mail eller telefon. 
Mail: peen1101@student.miun.se 
Telefon: 072-XXXXXXX 
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Intervjuguide 
Inledning 
Presentera intervjuns upplägg och påminn om vilka villkor som gäller för deras deltagande, 
exempelvis att intervjun kommer spelas in och att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 
sin medverkan när som helst. Deltagandet är konfidentiellt och uppgifter som kan användas för att 
identifiera personen kommer förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den insamlade 
informationen kommer endast användas för forskningsändamål.  
 
Ålder/kön 
Kan du berätta lite om dig själv?  
Sysselsättning, ålder och högsta avslutade utbildning. 
 
Erfarenhet av teknik 
Beskriv din erfarenhet av tekniska saker, TV-spel, video/DVD mm.  
Kan du säga något om vilken inställning din familj och dina vänner har rörande teknik 
(mobil/dator/mm.)? 
 
Lärande 
När jag säger ordet skola, vad tänker du på då? 
När jag säger ordet studier, vad tänker du på då? 
Enligt dina egna erfarenheter, på vilket sätt tycker du att du lättast lär dig nya saker? 
Hur brukar du gå tillväga när du ska söka information om något du undrar över? 
 
Användandet av mobiltelefon i lärande situationer 
Vad använder du din mobil till för något i dag? 
Använder du mobilen till dina studier/lektioner? 

På vilket sätt använder du mobilen i studierna/lektionerna? 
Hur skulle du tänka dig att en mobil skulle kunna användas inom studier? 
 
Attityder till mobiltelefoner i lärande situationer 
Vad tycker du om mobiltelefoner i klassrum? 
Hur ställer du dig till användandet av mobiler inom studier? 
Hur ställer du dig till att använda din mobil i dina studier/lektioner? 
  
Tusen tack för din medverkan! 


