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Sociala medier, spelvanor och betyg bland 

högstadieelever 
 

Linnéa Karlsson och Emil Vahlgren 

 

Studier har visat på att sociala medier är den mest använda aktiviteten 

på internet och 90 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 deltar i 

någon form på sociala medier. Detta har visat sig leda till distraktion 

och tappad information hos elever samt att elever med en hög 

användning av sociala medier presterar sämre i skolan. Spel har även 

det visats ha vissa negativa effekter på skolprestation men även vissa 

positiva. Syftet var att se om och hur användandet av sociala medier 

och spel påverkar högstadieelevers skolprestation. I en 

enkätundersökning deltog 131 högstadieelever från två orter i 

Mellansverige. Resultatet visade att sociala medier inte hade någon 

relation till betyg, spelvanor hade en positiv relation till engelska och 

istället stod närvaro för den största effekten. Utifrån resultatet 

diskuteras spelandets fördelar samt nackdelar i relation till betyg. 

Vidare ges förslag på framtida forskning utifrån att spel kan ses som ett 

lärandemoment. 
 

Nyckelord: Videogames, social media, secondary school, school 

achievement, distraction. 
 
 

Inledning 

 
 

Spelvanor 

 

Statistiken kring huruvida man spelar spel var relativt jämnt fördelat mellan pojkar och 

flickor i åldrarna 9-12, där 98% av pojkarna respektive 97% av flickorna spelade spel. Detta 

är resultatet av en utjämning i pojkar och flickors spelvanor. På grund utav denna utjämning 

hade även unga kvinnors spelvanor i åldrarna 13-16 ökat men skillnader mellan könen 

kvarstod ändå, främst vad gäller typ av spel och tid som läggs på spelande. Medan ungefär 

50% av de unga männen i åldrarna 13-16 spelade i 3 timmar eller mer varje dag var det 

endast korresponderande 5-10% av kvinnorna som gjorde detsamma oavsett ålder 

(Statensmedierad.se, 2015). Studier angående spelandets påverkan på skolprestation tog upp 

många olika aspekter av spelandets effekter men vad de flesta hade gemensamt var att 

spelande kunde innebära både negativa och positiva effekter (Borgonovi, 2016; Chen & 

Yang, 2013; Hastings, Karas, Winsler, Way, Madigan & Tyler, 2009; Jackson, von Eye, 

Fitzgerald, Witt & Zhao, 2011). En studie på över 145 000 elever på 15 år över 26 länder 

undersökte spelandets effekter på läsförståelse som ett försök att förklara skillnaden mellan 

pojkar och flickor i ämnet. Läsförståelsetesten gjordes både på papper och på dator. Pojkar 

uppvisade ett lägre resultat än flickor i båda fallen, dock var pojkarnas underprestation 

mindre på dator än på papper. Vidare visade studien på att medan ett måttligt spelande av 

singleplayer-spel rent av var gynnsamt för läsförståelsen så hade högt användande av 

kollaborativa onlinespel en starkt hämmande effekt. I många länder kunde denna sorts 

spelande ses som orsak till sämre prestation gällande läsförståelse (Borgonovi, 2016). 
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Enligt Jackson et al. (2011) har spelande positiva effekter på visual-spatiala förmågor där 

förmågorna anses som grundläggande för framtida framgång inom vetenskapen, teknologi, 

ingenjörskonst och matematik. Samtidigt poängteras ett samband mellan spelande och lägre 

betygssnitt samt att sambandet mellan grad av spelande och betyget i matematik inte kunde 

påvisas. Våldsamma spel har även det visats ha ett samband med sämre betyg medan spel 

med utbildningssyfte istället visade sig ha en positiv effekt på skolprestation (Hastings et al., 

2009). 

Även spel som inte är avsedda att vara lärande kan användas för att skapa lärande hos 

elever. Chen och Yang (2013) visade att spelande kunde förbättra högskolestudenters 

lyssnande, läsning, vokabulär och motivation till lärande inom engelska. Äventyrsspel med 

en rikedom av dialog kan skapa en autentisk upplevelse där eleven kan ta till sig det nya 

språket och på så vis förbättra både sitt lyssnande och sitt talande av det representerade 

språket. Det ska noteras att studien utfördes på högskolestuderande och därför inte riktigt 

berör denna studies målgrupp, men skribenterna till denna c-uppsats antar att ett liknande 

resultat skulle kunna uppnås för lägre åldrar om spelets språk anpassades för deras nivå. 

De som spelar uppvisar även en högre grad av envishet när man ställs inför 

prestationsrelaterade utmaningar. Ventura, Shute och Zhao (2013) illustrerade detta med ett 

experiment där elever ställdes inför att lösa gåtor och anagram. De som spelade mer lade ner 

mer tid på att försöka lösa de olösta uppgifterna medan andra gav upp.  

En longitudinell studie utförd med 1 års mellanrum över åldrarna 14-24 uppvisade resultat 

i frågan om spels negativa effekter på betygen. Romer, Bagdasarov och More (2013) pekade 

på gamla och nya mediers påverkan på amerikanska ungdomar mot att det negativa 

sambandet mellan spel och betyg i själva verket ligger i ohälsa. De menar att psykisk ohälsa 

är den verkliga aktören bakom lägre betyg och att de som spelar mer och spenderar mer tid på 

internet också gör det på grund utav den psykiska ohälsan. 

 

Användandet av sociala medier 

 

Sociala medier är idag den mest använda aktiviteten på internet (Socionomics.net, 2012) och 

en mätning från 2011 visade på att omkring 750 miljoner användare kan räknas endast på 

Facebook (Socionomics.net 2011). Då människor idag lever i en ständigt uppkopplad värld 

där 90% av personerna mellan 16-24 år deltar i sociala nätverk på internet (scb.se, 2011) 

ifrågasätts också den eventuella effekten på skolelevers prestation i en mängd 

forskningsartiklar. 

En effekt av sociala medier är distraktion (Brooks, 2015; Downs, Tran, McMenemy, & 

Abegaze, 2015) vilket leder till tappad information som sedan måste upptas igen på nytt för 

att förstås. Brooks (2015) utförde en simulerad klassrumssituation som visade på lägre 

prestation hos mer frekventa användare av sociala medier då sociala medier används i 

klassrummet, samt en högre nivå av teknostress och mindre glädje. Studien fortsatte med att 

säga att detta försämrade tillstånd i sig leder till sämre prestation och på så vis indikerar en 

indirekt effekt av sociala mediers påverkan på prestationsnivå. Czerwinski, Cutrell, & 

Horvitz (2015) visade på att sociala mediers störningsgrad var beroende av huruvida den 

information som förmedlades var relevant för uppgiften eller ej. Om informationen var 

relevant så tycktes de negativa effekterna av att utföra uppgifter samtidigt som man använder 

sig av sociala medier reduceras, detta gällde även ifall eleven läste meddelandet efter att 

denne kommit förbi nyckeluppgifterna. 

Brooks (2015) påvisade att 59% av eleverna använde sociala medier i klassrummet, och 

detta bevisades hämma prestation både i den egna studien och i flertalet andra (Downs et al., 

2015; Flanigan & Babchuk, 2015; Kuznekoff & Titsworth, 2013). Downs et al. visade på 

denna effekt genom ett experiment där samtliga grupper fick se på en video och sedan 



3 
 

redovisa för innehållet. Bäst resultat fick de som antecknade med papper och penna, tätt 

följda av de som antecknade på dator utan sociala media som störning. Sämst presterade de 

som hade sociala medier som ett störningsmoment. Distraktionen låg alltså i de sociala 

medierna. Kirschner och Karpinski (2010) kunde rapportera ett liknande resultat där de 

identifierade att internetanvändare som använde sig av Facebook hade sämre snittbetyg 

gentemot de internetanvändare som inte använde Facebook. Huruvida man använde sig av 

sociala media på lektionstid eller ej tycktes huvudsakligen bero på lektionens interaktivitet, 

hur intressant den var och om behovet fanns att anteckna. Dessutom fanns det en uttryckt 

känsla hos eleverna att de inte lärt sig något då de använde sociala medier i klassrummet 

(Flanigan & Babchuk, 2015). 

Även utanför klassrummet får användandet av sociala mediers effekt på elevens prestation 

hos eleven. Elever beskriver svårigheter i att ta avstånd från sociala medier och för att istället 

ägna sig åt studier. Detta innebär att arbetet tar längre tid att slutföra och har också en negativ 

effekt på kvaliteten (Flanigan & Babchuk, 2015). Distraktion till följd av sociala medier är ett 

problem i klassrummet såväl som utanför och sker i snitt var 6:e minut och främst av de som 

använder Facebook har ett lägre betygsgenomsnitt (Kirschner & Karpinski, 2010; Rosen, 

Mark Carrier, & Cheever, 2013). Dessutom tar det i snitt omkring 25 minuter att återfå fokus 

och kunna återvända till samma kognitiva tillstånd som innan avbrottet (Czerwinski, Cutrell, 

& Horvitz, 2000).  

För att kunna hantera sociala medier ansvarsfullt behövs en ökad metakognitiv förståelse. 

Detta innebär en insikt i hur de egna kognitiva processerna fungerar, i detta fall kring 

distraktionernas effekter (Rosen et al., 2013). Med hjälp utav metakognitiv förståelse kan 

eleven planera sitt användande av sociala medier så att det inte krockar med 

lärandesituationer. Distraktion kan undvikas genom att exempelvis förpassa användandet av 

sociala medier till tillfällen efter eller innan lektionen eller åtminstone till moment under 

lektionen då mindre viktig information lärs ut. 

Turner och Croucher (2014) samt Michikyan, Subrahmanyam och Dennis (2015) har fått 

fram resultat där de inte kunde påvisa någon relation mellan användandet av sociala medier 

och prestationsnivå. Traditionella media som TV påvisades istället vara en mer pålitlig faktor 

i korrelation till negativ skolprestation. Michikyan, Subrahmanyam et al. (2015) vänder på 

sambandet och menar att de som presterar sämre i skolan skriver av sig mer på sociala medier 

och därför har en större närvaro där. Samtidigt erkänns det faktum att detta användande 

fortfarande orsakar en längre studietid men förnekar att detta skulle ha någon effekt på själva 

kvaliteten. 

 

Frånvaro och hemmastudier 
 

Frånvaro har korrelerats till både lägre betyg (Mahoney, 2015; Paredes & Ugarte, 2011; 

Shimoff & Catania, 2001) och en högre risk att hoppa av skolan (Mahoney). Paredes och 

Ugarte har vidare kunnat påvisa att medan frånvaro har en negativ effekt så tycks denna 

effekt plana ut sig och inte längre utgöra en signifikant skillnad efter omkring 13 

frånvarotillfällen. 

Hemmastudier innebär den tid en elev lägger på sina studier, frivilligt och på sin egen tid. 

Med hjälp från föräldrarna eller andra nära anhöriga skulle detta möjligen kunna ha goda 

effekter, annars antar vi att effekten blir bristfällig på grund av bristande pedagogiska medel.  

Betygen i svenska, engelska och matematik är grundläggande för om en ansökan till ett 

gymnasieprogram blir godtagen eller ej (GymnasieGuiden.se, 2017) med samma som 

gällande för högskolan. Därför skulle dessa betyg kunna ses som de viktigaste betygen för att 

uppnå ett högre lärande. 
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Syfte 

 

Studiens vikt ligger i att sociala medier och dator/tv-spel har en stor del i många ungdomars 

liv och effekten av dessa aktiviteter kan således vara väsentliga för deras skolprestation. 

Studiens syfte var att utforska relationerna mellan skolprestation, sociala medier, spelvanor 

samt frånvaro och hemmastudier. Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Hur ser relationen ut mellan kön och elevernas skolprestation? 

2. Hur ser relationen ut mellan kön och spelvanor? 

3. Hur ser relationen ut mellan kön och användandet av sociala medier? 

4. Hur ser relationen ut mellan elevernas skolprestation och frånvaro? 

5. Hur ser relationen ut mellan elevernas skolprestation och spelvanor? 

6. Hur ser relationen ut mellan elevernas skolprestation och användandet av 

sociala medier? 

7. Hur ser relationen ut mellan elevernas skolprestation och tid lagd på 

hemmastudier? 

8. Hur stor del av variationen i var och en av de fyra utfallsvariablerna (svenska, 

engelska, matematik, total) kan förklaras med hjälp av studiens samtliga prediktorer 

(kön, hemmastudier, frånvarotyp, frånvarotid, sociala medier, spelvanor).  

Arbetsmarknadens krav på gymnasiala samt eftergymnasiala utbildningar innebär att 

ungdomar kan få det mycket svårt att hitta jobb om deras betyg inte kan ge dem tillträde till 

dessa instanser. Utifrån detta blir det viktigt att se på vilka variabler som kan påverka 

prestationen och på så vis hämma eller möjliggöra för elevers framtida arbetsmöjligheter. 
 

Metod 

 

Deltagare 

 

Med hjälp av ett bekvämlighetsurval rekryterades 131 högstadieelever i årskurserna sju (39 

personer, 33.3%), åtta (41 personer, 35.0%) och nio (37 personer, 31.6%) på två kommunala 

grundskolor i Mellansverige.  

 De yngsta eleverna var 12 år och de äldsta var 16 år (M = 14.03, SD = 0.89). Föräldrarnas 

godkännande införskaffades genom att två veckor innan besök på skolan informerades 

eleverna om studien genom läraren och uppmanades att informera föräldrarna om detta. 

Godkände ej föräldrarna detta bads eleverna informera undersökningsledaren om detta. 

Kravet som ställdes på eleverna var att de skulle gå i någon utav högstadiets årskurser. Ingen 

kompensation gavs. Utav de 131 deltagande uppkom 14 bortfall där informationen i en eller 

flera delar av enkäten var så bristfälligt angiven att de inte kunde räknas. Av 

respondentantalet var 47% unga kvinnor och 53% unga män. 
 
 

Material 
 

Studien genomfördes med en enkätundersökning. För att utforma en enkät som mätte i vilken 

utsträckning eleverna använde sig av sociala medier och digitala spel samt skolprestation 

användes frågor från flera redan genomförda enkäter, bland annat från tidigare 

examensarbeten på högskolenivå (Jörbrink-Svensson, 2010; Olausson & Schlenkert, 2012; 

Stanojevic & Truong, 2016) samt från enkäter gjorda utav Statens medieråd (2015). Vissa 

utav frågorna användes rakt av medan andra modifierades för att passa denna studie. Enkäten 

var uppdelad så att den började med en bakgrundsdel med frågor som tog upp ålder (där ålder 
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skrevs in av respondenten), kön (med alternativen man eller kvinna) och årskurs (som även 

det skrevs in av respondenten) och för att sedan delas in i tre olika delar som behandlade 

elevernas datorspelsvanor, användandet av sociala medier samt en del om elevens 

skolprestationer. 

Del 1 behandlade elevens vanor kring datorspel (både spelande på en dator men även på 

konsol, mobil och surfplatta) och hade åtta stycken ämnesspecifika frågor. Frågorna i del ett 

delades i två underkategorier för kategorisering och analys. Till analysen hörde frågorna: 

“Hur ofta spelar du?”, “När du spelar spel, hur länge brukar du spela i sträck?”, “När jag 

är i skolan längtar jag ofta hem för att kunna spela”. Modifiering skedde för att värdera 

frågornas svarsalternativ med maxvärde 5 och minvärde 1. Svarsalternativen var: (1) flera 

gånger om dagen, en gång om dagen, några gånger i veckan, några gånger i månaden och (5) 

mer sällan. En fråga hade dock ett maxvärde på 4 och ett minvärde på 1 och bestod av 

alternativen: (1) mindre än 30 minuter, 30 minuter till 1 timme, 1-2 timmar och (4) 3 timmar 

eller mer. Då svar uteblev sattes istället värdet 0 i efterhand, detta som ett lägsta värde och 

inte en missing value. Av dessa data skapades ett summaindex. Cronbachs alfa beräknades 

till .79. För kategorisering ställdes följande frågor: “Spelar du datorspel?”, “Vilka sorters 

plattformar spelar du på?”, “Vilken typ av spel föredrar du att spela?”, Vilka Spel spelar du 

i så fall” och “Med vilka spelar du spel?”. Om eleven inte spelade datorspel så fick de 

uppmaningen att gå vidare till del två. Frågorna plockades från (Johansson & Lundblad, 

2014; Stanojevic & Truong, 2016). En fråga ställdes i avseende att kategorisera och innehåll 

följande svarsalternativ: dator, stationär spelkonsol (t.ex. PlaySation, Wii U eller Xbox One), 

bärbar spelkonsol (t.ex. Nintendo 3DS eller PlatStation Vita), mobil, surfplatta och övrigt. 

Här gavs möjlighet att kryssa i fler än ett alternativ.  

Del 2 behandlade elevens användande av sociala medier och hade sju ämnesspecifika 

frågor. Frågorna i del två delades även de upp i två kategorier: frågor för analys och 

kategorisering. Till analysen hörde frågorna: “Jag brukar gå in på sociala medier.”, “Jag 

går in på sociala medier under lektionspassen.” “Jag har känt att mitt användande av 

sociala medier hindrat mig från att ge skolarbetet tillräcklig uppmärksamhet.”. Modifiering 

skedde för att värdera frågornas svarsalternativ med maxvärde 5 och minvärde 1. 

Svarsalternativen var: (1) flera gånger om dagen, en gång om dagen, några gånger i veckan, 

några gånger i månaden och (5) mer sällan. Då svar uteblev sattes istället värdet 0 i efterhand, 

detta som ett lägsta värde och inte en missing value. Av dessa data skapades ett summaindex.  

Cronbachs alfa beräknades till .61 vilket ligger under den rekommenderade gränsen på .70 

men på grund utav den begränsade mängden frågor godtogs ändå detta värde. För 

kategorisering ställdes följande frågor: “Vilka sociala medier använder du?”, “Har du 

tillgång till internet dagligen?” och “Vilken information som förmedlas via sociala medier 

tar du störst del av?”. En fråga ställdes i avseende att kategorisera och innehöll följande 

svaralternativ: vänners uppdateringar, mode och shopping, hälsa, kost och träning, kändisar 

och nöjesvärlden, politik och nyheter, sport och annat. Om eleven inte använde sig utav 

sociala medier hänvisades de till del tre. Frågorna plockades ifrån (Nordlund, 2013; 

Statensmediarad.se, 2015).  

Del tre hade fem frågor som användes för analys och behandlade elevens skolprestation, 

hemmastudier samt närvaro i skolan. Frågorna för betyg löd: “Vad hade du för betyg förra 

terminen (senast) i följande ämnen…?” följt utav underalternativen; svenska, engelska och 

matematik. Frågor gällande betyg värderades till maxvärde 6 (A) och minvärde 1 (F) vid 

uteblivet svar ansågs svarsunderlaget undermåligt och behandlades som ett externt bortfall. 

Cronbachs alfa beräknades till .75. För hemmastudier ställdes frågan: “Hur många timmar 

spenderar du i genomsnitt på hemmastudier varje vecka?”. För att se om eleverna hade haft 

frånvaro utan giltig orsak ställdes frågan: “Har du någon gång under din skoltid varit 

frånvarande utan giltig orsak?”. Om eleverna svarade ja på denna fråga fick de besvara 
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ytterligare två frågor. Den första löd: “Om du svarat ja på fråga 3.3 hur ofta har du då varit 

frånvarande utan giltig orsak?”. Denna fråga värderades med maxvärde 4 och minvärde 1 

med alternativen: (1) 1-2 gånger per termin, 2-3 gånger per månad, någon gång per vecka och 

(4) flera gånger per vecka. Den andra frågan löd: “Vid frånvaro utan giltig orsak så rör det 

oftast:” där heldagar var maxvärde 2 och enstaka lektioner var 1. Frågorna togs ifrån 

(Jörbrink-Svensson, 2010). Modifiering skedde för att värdera frågornas svarsalternativ.  
 

Procedur 

 

Datainsamlingen gjordes på två högstadieskolor i årskurserna sju, åtta och nio i två 

mellanstora städer i Mellansverige. Innan datainsamlingen genomfördes kontaktades 

ansvariga på skolorna för att informera om studiens syfte och vilka frågor som tas upp i 

enkäten. Ett bekvämlighetsurval gjordes då det var två specifika skolor som valdes ut att delta 

i undersökningen. Författarna var personligen på skolorna och delade ut enkäterna till tre 

klasser på varje skola och de elever som deltog fick information om undersökningen både 

muntligt från författarna och via ett missivbrev fäst vid enkäten. Hade eleverna frågor 

gällande enkäten så besvarades dessa direkt på plats i klassrummet. 

Missivbrevet som användes skrevs för att informera eleverna om enkätens syfte samt att 

de informerades om de olika delarna i enkäten. Eleverna fick även information via 

missivbrevet gällande att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta samt att 

informationen som inhämtades inte kunde kopplas till en enskild individ. Studie har utförts i 

enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet 

tillfredsställdes genom ett missivbrev samt undertryckandet av dess innehåll i ord. Eleverna 

informerades om studiens avsikter samt sitt eget valfria deltagande och anonymitet. 

Föräldrarna informerades även indirekt genom sina barn. På så vis tillfredsställdes även 

samtyckes- och anonymitetskravet. Nyttjandekravet tillfredsställdes då vi endast har för 

avsikt att använda informationen som utvunnits ur enkäterna i syfte att göra denna studie. 

Enkäten tog mellan 5-10 minuter att genomföra. 
 

Databearbetning 

Efter att data samlats in kodades samtliga enkäter med siffror från 1-131 och svarsresultaten 

kodades in i det statistiska databearbetningsprogrammet SPSS. Bland dessa fanns 14 enkäter 

som på grund utav utelämnad information om betyg samt könstillhörighet var tvungna att ses 

som bortfall. När dessa tagits ur programmet fanns 117 enkäter kvar att analysera. Då 

deltagare avstått från att svara på vissa frågor ersattes detta partiella bortfall med variabelns 

medelvärde. Gränsen för tendens till signifikans sattes till p < .10. 

För att besvara frågeställning 1-7 beräknades 45 korrelationer med i form av Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient och för att besvara frågeställning åtta genomfördes 

fem hierarkiska multipla regressionsanalyser. Steg 1 i regressionsanalysen undersökte hur 

stor del av variationen i svenskabetyg som kan förklaras av kön, i steg två lades 

prediktorvariabeln hemmastudier till, i steg 3 fördes in både ogiltig frånvaro såväl som 

frånvarotyp, i steg fyra matades sociala medier och slutligen i steg fem även spelvanor. Steg 

1-5 upprepades sedan för kriterievariablerna betyg i engelska, matematik och ett summaindex 

för samtliga tre betygen. 
 

Resultat 
 

I Tabell 1 redovisas resultaten för frågeställningarna 1-7, samtliga är korrelationer. Gällande 

frågeställning 1 kan ett samband mellan kön och kriterievariablerna endast observeras mellan 

betyget i svenska och kön. Sambandet såg ut så att unga kvinnor presterade något bättre i 



7 
 

svenskabetyget än vad unga män gjorde. För frågeställning två kunde ett samband mellan 

spelvanor och kön observeras och påvisade att unga män spelar mer än unga tjejer. 

Frågeställning tre besvarades med resultatet att unga kvinnor var något mer aktiva på 

sociala medier än unga män med. Frågeställning fyra besvarades med resultatet som visade 

att ogiltig frånvaro hade en relation till betyget i svenska och matematik. Generellt finns även 

en negativ korrelation mellan frånvaro, frånvarotyp och betyg. Femte frågeställningen 

gällande elevernas betyg påvisade att betyg i engelska korrelerade positivt med spelvanor då 

de elever som spelar i högre utsträckning har bättre betyg. Sjätte frågeställningen gällande 

relationen mellan elevers skolprestation och användandet av sociala medier påvisade ingen 

signifikant korrelation. Sjunde frågeställningen gällande relationen mellan hemmastudier och 

skolprestation påvisade inte heller något signifikant resultat. 
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Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Var.vid. 

Könᵃ iaᵇ ia -          ia 

Svenska 4.13 1.26 -.25** -         0-7 
Engelska 4.64 1.42 .10 .51** -        0-7 
Matematik 3.89 1.26 -.07 .61** .43** -       0-7 
Prestationsindex 12.66 3.23 -.08 .85** .80** .81** -      0-21 

Hemmastudierᶜ 4.38 4.58 -.08 .02 -.00 .09 .04 -     ia 

Ogiltig Frånvaro 0.63 0.99 .05 -.25** -.12 -.35** -.28** -.06 -    0-1 
Frånvarotypᵈ 0.63 0.88 .01 -.17 -.11 -.36** -.25** -.07 .81** -   0-2 
Spelindex 6.47 4.32 .57** -.05 .25** .03 .10 -.17 .021 .06 -  0-14 
Sociala Medier Index 10.18 2.93 -.22* .04 -03 -.06 -.02 -.02 .12 .21* -.06 - 0-15 
Not. N = 117. *p < .10,**p < .05, ***p < .01. 

a Män kodades med 1 och kvinnor med 0. 

b  ia: Icke applicerbart. 

c Hemmastudier rapporterades fritt i timmar. 

d Frånvarotyp kodades 0 för ingen frånvaro alls, 1 för enstaka lektioner och 2 för hela dagar 
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Gällande den åttonde frågeställningen (illustrerad i Tabell 2) så kan den hierarkiska 

regressionsanalysen för modell 1 som berörde svenska rapporteras som statistiskt signifikant 

F(6, 102) = 2.318, p < .05, där 12% av variationen beskrevs av R². I steg 1 kunde avläsas att 

kön signifikant hade en relation till regressionsmodellen F(1, 107) = 5.403, p < .05, och stod 

för ungefär 5% av variationen gällande svenskabetygets nivå. I denna modell påvisades även 

att steg 3, frånvaro och frånvarotyp, hade en signifikant påverkan F(4, 104) = 3.247, p < .05 

och stod för 6% av variationen, betavikten för frånvaro visade att frånvaro stod för den  

variationen. Således kunde 12% av modellen förklaras utifrån prediktorerna utifrån R². 

Modell 2 som berörde engelska visade inte på någon statistisk signifikans.  

Modell 3 som berörde matematik påvisade en statistisk signifikans, F(6, 102) = 3.040, p < 

.01, modellen förklarade 15% av variationen i R². Steg 3 var statistiskt signifikant, F(4, 104) 

= 4.210, p < .001 och kunde förklara 14% av variationen. Steg 4 var även det statistiskt 

signifikant F(5, 103) = 3.336, p < .01 och förklarade 14% av variationen. Inga betavikter var 

signifikanta. 

Modell 4 som berörde summaindex av samtliga betyg visades statistiskt signifikant, F(6, 

102) = 2.093, p < .10, där variationen till 11% kunde beskrivas utifrån R² . Steg 3 var 

statistiskt signifikant F(4, 104) = .084, p < .10 och förklarade 8% av variationen. Inga 

betavikter var signifikanta.
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Tabell 2 

Regressionsanalys för Svenska, Engelska, Matematik samt Prestationsindex 
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Tabell 3 innefattar deskriptiva data som beskriver deltagarnas spelvanor och användande 

av sociala medier. Dessa data används inte i analysen utan tillkommer i syftet att vidare 

påvisa hur eleverna använder sociala medier och spel. 
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Tabell 3 

Andel i procent för de beskrivande variablerna för sociala medier och spel 

Spel % 

Plattform  

   Dator 38.5 

   Stationär Konsol 41 

   Bärbar Konsol   4.3 

   Mobil 41 

   Surfplatta 19.7 

   Övrigt   1.7 

Spelsätt  

   Singelplayer 66.7 

   Multiplayer 14.5 

5 mest spelade  

   Grand theft Auto 22.4 

   Call of Duty 20.7 

   Fifa 17.4 

   Minecraft 12.4 

   CS:GO 11.6 

Socialt Spelande  

   Spelar Själv 35 

   Med ”IRL” vänner 41.9 

   Svenska Onlinevänner 23.9 

   Onlinevänner i hela världen 23.1 

   Okända Online 26.5 

   Med Familj 10.3 

Sociala Medier % 

Medieplatform  

   Facebook 67.5 

   Instagram 84.6 

   Twitter 35.9 

   Tumblr   4.3 

   Bloggar 13.7 

   Youtube 92.3 

   Andra 76.9 

Internettillgång  

   Familjens Dator 23.1 

   Egen Dator 52.1 

   Egen Smartphone 88.0 

   Annat   9.4 

Förmedlad Information  

   Vänners Uppdateringar 90.6 

   Mode & Shopping 28.2 

   Hälsa, Kost & Träning 23.9 

   Kändisar & Nöjesvärlden 40.1 

   Politik & Nyheter 18.8 

   Sport 41.9 

   Annat   9.4 

Not. N = 117  

a: Majoriteten av svaren i svarsalternativet uppgav att de använde Snapchat 
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Diskussion 

 

Gällande frågeställning 1 kan ett samband mellan kön och elevernas skolprestation endast 

observeras gällande betyget i svenska. Sambandet såg ut så att unga kvinnor presterade något 

bättre i svenskabetyget än vad unga män gjorde. Denna frågeställning ses som viktig då det 

kan vara av intresse att se utifall variablerna är särskilt betydande för en könsgrupp. Detta i 

avseendet i relation till andra variabler. För frågeställning två kunde ett samband mellan 

spelvanor och kön observeras och påvisade att unga män spelar mer än unga tjejer. Detta är 

av intresse för att se om spelvanor eventuell kan relateras till ett utav könen. Frågeställning 

tre besvarades med resultatet att unga kvinnor var något mer aktiva på sociala medier än unga 

män. I likhet med förgående frågeställning är det av vikt att se utifall något kön kan relateras i 

större utsträckning än det andra. Frågeställning fyra besvarades med resultatet som visade att 

ogiltig frånvaro hade en relation till betyget i svenska och matematik. Generellt finns även en 

korrelation mellan frånvaro, frånvarotyp och betyg över lag som visar att frånvaro har en 

negativ relation till betygen. Denna frågeställning är viktig att belysa frånvarons relationella 

samband med elevers skolprestation. Femte frågeställningen gällande elevernas betyg 

påvisade att betyg i engelska korrelerade med spelvanor då de elever som spelar i högre 

utsträckning har bättre betyg. Denna frågeställning är av vikt då elevers spelvanor kan 

regleras av föräldrar. Finns då kunskap om spelvanors effekt på skolprestation kan 

föräldrarna agera utifrån detta. Sjätte frågeställningen gällande relationen mellan elevers 

skolprestation och användandet av sociala medier påvisade ingen effekt. Social mediers 

effekt på skolprestation är intressanta att studera då även dessa är reglerbara hemma men 

även i skolan i form utav begränsad tillgång till sociala medier och åtgärder kan då vidtas 

utifrån denna information. Sjunde frågeställningen gällande relationen mellan hemmastudier 

och skolprestation påvisade inte heller någon effekt. Detta skulle kunna vara vägledande för 

huruvida och i vilken utsträckning lärarna bör ge hemuppgifter.  

Frågeställningen gällande hur stor del av variationen i var och en av de fyra 

utfallsvariablerna som kan förklaras med hjälp av studiens samtliga prediktorer är viktig då 

tidigare genomförda PISA-undersökningar (Skolverket.se, 2016) har visat på sjunkande 

skolresultat hos 15-åriga elever. Trots det faktum att 2015 års undersökning visade på ett 

högre resultat hos eleverna är det fortfarande intressant att studera våra variablers påverkan 

på elevernas studieresultat. Denna studies variabler skulle därför kunna användas för att visa 

vart eleverna lägger sin energi istället. 

I dagens samhälle ställs det i allt större utsträckning höga krav på att ha en högre 

akademisk utbildning för att få ett arbete. Har en individ inte tillräckligt bra betyg från 

grundskolan kan det minska chanserna att komma in på första valet till gymnasiet vilket i sin 

tur kan påverka möjligheten till att nå högre akademiska studier. Diskussioner pågår ofta i 

vilken utsträckning datorspel påverkar barn och ung till att bland annat prestera sämre i 

skolan (Hastings et al., 2009) men hur påverkar generellt datorspel samt användandet av 

sociala medier barn och ungdomars studieprestationer?  

Av ovanstående anledningar blir det viktigt att utforska sambandet mellan dessa aktiviteter 

och prestationen hos elever. I ljuset av data som beskriver spels positiva effekter inom vissa 

ämnen (Borgonovi, 2016; Chen & Yang, 2013; Hastings et al., 2009; Jackson et al., 2011) 

blir det också intressant att se dess effekter på olika ämnen som svenska, engelska och 

matematik. Fokus i denna studie har legat på variablerna spelvanor samt användandet av 

sociala medier och deras påverkan på skolprestationen. Variabler så som hemmastudier, 
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frånvaro och kön har även de undersökts för att få ett bredare underlag till ett förklarande 

resultat. 

Resultatet från föregående studie påvisar att sociala medier inte påverkar betyget hos 

elever i högskolan, en sådan relation kunde inte heller påvisas i denna studie. Dock så kunde 

en relation upptäckas och statistiskt bevisas mellan spelvanor och betyg i engelska. Denna 

relation var positiv och visade att en hög frekvens av spelande kunde relateras till högre betyg 

i engelska. Detta skulle kunna ligga till grund för att eventuellt utforska variabler utöver 

användandet av sociala medier som en påverkan på skolprestation och istället inrikta sig på 

studier gällande spelvanor och spelandets effekter på elevers skolprestation. Exempelvis 

genom att titta på vilka spel eller typer av spel eleverna spelar i relation till hur de påverkar 

diverse betyg för att se över negativa alternativt positiva effekter. 

Gällande frågeställningarna om könsrelaterade relationer kunde observeras att unga 

kvinnor presterar något bättre i svenska och är något mer aktiva på sociala medier än unga 

män. Unga män spelar dock mer. Hemmastudier visade sig vara irrelevanta för betyget, 

möjligen kan detta förklaras med brist på hjälp hemifrån vilket försämrar möjligheten för 

eleven att dra nytta av detta då vägledning saknas. I rapporten förekommer vissa data som 

endast är av beskrivande natur (se Tabell 3) vilket har skett medvetet då studien har 

eftersträvat att ge en så bra bild utav populationen som möjligt utan att för den sakens skull 

överbelasta analysen då det verkliga intresset var spel och sociala media som generella 

faktorer.  

 

Styrkor och svagheter 

 

Godtagbara till höga Cronbachs Alpha med avseende för antalet variabler skapade en god 

reliabilitet för studien. Det fanns ett relativt lågt externt bortfall på straxt under 10% som togs 

bort innan analys för att minska risken till felaktiga eller skeva resultat. 

Till svagheter för studien ligger att urvalet var ett bekvämlighetsurval och inte ett 

slumpmässigt sådant. Dessutom var mätinstrumenten för variablerna spelvanor, användandet 

av sociala medier, frånvaro samt hemmastudier inte etablerade utan konstruerade utifrån delar 

av tidigare använda enkäter. Då vissa av analysfrågorna innehöll partiella bortfall ersattes 

dessa med det relevanta medelvärdet för gällande variabel. Detta medför att resultatet inte bör 

generaliseras utanför målgruppen som användes för studien. För att möjliggöra en ännu större 

generaliserbarhet skulle en större geografisk spridning på respondenterna kunnat vara till 

fördel för studien. Då ett antal respondenter endast hade befunnit sig i Sverige en kortare tid 

och då ej hunnit lära sig det svenska språket till fullo skulle en översättning av enkäten eller 

närvaro av tolk varit till fördel. Ytterligare en svaghet var en relativt liten responsgrupp 

(drygt 100 elever). Då betyget var självrapporterat är detta inte heller nödvändigtvis identiskt 

med elevens faktiska betyg. Ett annat problem är att eftersom att betyget som efterfrågas 

gäller den förgående termminen och resterande frågor gäller nutid så kan det finnas en 

problematik kring hur sambandet ser ut. Detta leder till att påverkan inte kan förklaras. 

 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis så har variablerna spelvanor samt användandet av sociala medier 

undersökts i relation till skolprestation inom ämnena svenska, engelska och matematik samt 

ett sammanslaget värde av de tre. För att bredda studien lades även variablerna kön, 

hemmastudier och frånvaro till. Denna studie har bland annat visat på att det finns ett positivt 

samband mellan spelvanor och betyg i engelska. Utöver detta kan inget samband mellan 

användandet av sociala medier och skolprestation ses. Istället tycks det största sambandet 

ligga mellan elevernas frånvaro och dess skolprestation. Då vi i mycket liten utsträckning kan 
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påverka hur mycket ungdomar spelar så kan det till framtida forskning vara av intresse att se 

till hur man kan använda sig utav spel för att höja elevers prestation inom engelska men även 

i svenska och matematik. 
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