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Förord 
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under opponeringen och Franck Tétard för att du fick oss att börja lita på processen. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra fem respondenter. Stort tack för era öppenhjärtiga 

berättelser. Utan er hade den här studien inte varit möjlig. Tack till er alla!  

  



 

 

Sammanfattning: 

 

Mobiltelefonen är viktig på individ- och systemnivå men mobiltelefonens roll i skolans värld 

är inte lika självklar enligt samhällsdebatten och svensk politik. Digitalisering genomsyrar 

däremot både samhället och skolan vilket visar sig i olika digitaliseringsstrategier med digital 

kompetens som en gemensam nämnare. Med respekt för mobiltelefonens roll i samhället ämnar 

den kvalitativa fallstudien undersöka mobiltelefonens roll i skolan genom forskningsfrågan 

“Vad är lärares uppfattningar om undervisning av digital kompetens kopplad till 

mobilanvändning?”. Fem intervjuer har genomförts med lärare och materialet har analyserats 

med teoretisk utgångspunkt i Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens. 

Resultatet visar att lärare har gemensamma uppfattningar om att skolan ska ta ett ansvar för 

undervisning av vissa aspekter av adekvat digital kompetens kopplad till mobilanvändning. Det 

råder splittrade uppfattningar om hur undervisningen ska genomföras och om mobiltelefonen 

bör inkluderas i klassrummet.  

 

 

Nyckelord: digitalisering, digital kompetens, nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 

mobilanvändning, mobilförbud, mobiltelefon 
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1. Inledning 

Mobiltelefoner och ständig internetuppkoppling har tillsammans förändrat människors sätt att 

kommunicera. Det skapar nya förutsättningar och nya tjänster. Medborgarjournalistik har ökat 

och sociala medier har blivit en del av människors vardagsliv vilket leder till ett större 

informationsflöde. Utvecklingen ställer högre krav på källkritisk förmåga och kan ge användare 

informationströtthet och svårigheter att prioritera (Lindholm u.å.). Sållning av information är 

en av vår tids största utmaningar för hjärnan (Nutley 2019). Idag har majoriteten av barn och 

vuxna i Sverige tillgång till en egen mobiltelefon och väljer den före annan digital teknik för 

dagligt internetanvändande (Internetstiftelsen [IIS] 2018) 

 

Det är inte konstigt att mobiltelefonen används mycket. Dagens mobiltelefon har allt. Den är 

bank, vårdcentral, karta, mail, sociala medier, affärsnätverk, telefon och verktyg. Den är den 

direkta länken mellan användaren och hens vänner och familj. Den är fritid och arbete. Den är 

underhållning och information. Den skapar nya sätt att uttrycka sig och lära sig. Människor har 

ett komplext förhållande till deras mobiltelefoner idag. De rymmer mycket av människors 

grundläggande behov och drivkrafter. Allt i ett (Nutley 2019).  

 

I Sverige förs digitaliseringspolitik utifrån en nationell digitaliseringsstrategi med huvudmålet 

“Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” 

(Regeringskansliet 2017, s. 6). Digitaliseringsstrategin sträcker sig över flera samhällsområden, 

bland annat med Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Skolverket 2017). Både i 

den nationella digitaliseringstrategin och i den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet inkluderas mål om digital kompetens. I den senare beskrivs att elever ska 

tillgodoses med adekvat digital kompetens vilket ses som en kompetens som ska kunna 

förändras i takt med att samhälle och teknik rör sig framåt (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL] 2019).  

 

Mobilförbud debatteras och har införts i vissa länder, till exempel Frankrike (Nutley 2019). 

Mobilförbud råder i vissa svenska skolor idag (Magnusson och Sandow 2014) och ingår i 

regeringsöverenskommelsen som utkom i januari 2019 (Regeringen 2019). Mobiltelefonen är 

den mest vanligt förekommande digitala tekniken för dagligt internetanvändande (IIS 2018) 

men stöts bort i skolor med mobilförbud. Oavsett för eller emot nämnda mobilförbud så är det 

intressant hur skolan följer samhällets utveckling och tillgodoser behovet av digital kompetens 

kopplad till mobilanvändning.  

1.1 Problemformulering 

Elevers mobilanvändning är hett omdebatterad i media. Eftersom mobiltelefoner är en del av 

vårt samhälle bör de användas i skolan också, menar vissa. Andra menar att mobiltelefonen är 

ett störande objekt som distraherar elevers inlärning. I takt med att mobiltelefonens funktioner 

utvecklats har nya negativa effekter av mobilanvändning i klassrummet lyfts fram i debatten, 

från problem med ringsignaler och sms till olämplig fotografering och störande mp3-spelare 

(Ott 2013). 
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Media har tidigare problematiserat barns intressen, medier och medieanvändning (Drotner 

1999). Unga använder medier på andra sätt än vuxna (Findahl 2012) och unga ser på 

mobiltelefonen på ett annat sätt än vuxna. Vuxna som inte har växt upp med en mobiltelefon 

likt dagens ser den som en telefon med extra funktioner och unga som har växt upp med en 

mobiltelefon likt dagens ser den som en liten dator som hanterar hela deras liv (Nutley 2019). 

Teknikanvändning utvecklas på nya sätt hela tiden och människor har historiskt sett haft svårt 

att förutsäga framtiden kring teknikanvändning (Dunkels 2013).  

 

Drotner (1999) visar hur media har reagerat när nya medier etablerats under de senaste 

århundradena. Drotner ger flera exempel på medier som tidigare skapat mediepanik men som 

ses som ofarliga idag. Tryckt media, serietidningar, bio, videoband och internet är några 

exempel. Mediepanik upprepar sig historiskt. Det är bara mediet för paniken som förnyas. 

Mediepanik genomsyras av en polariserad debatt med enkla exempel av mediet som sedan 

används för att generalisera hela mediet. Mediepanik är en, ofta starkt normativ eller 

emotionell, vuxen diskussion om det nya mediets påverkan på barn och ungdomar, ofta som 

sårbara offer. Det nya mediet ringaktas jämfört med äldre medier som historiskt har gått igenom 

samma process som det nya mediet. Experter får komma till tals för att diskutera hur det nya 

mediet ska hanteras. Ofta leder det till reglering av det nya mediet. När det nya mediet blir äldre 

och sedvanligt sker en upplösning av de upplevda problemen. Plötsligt är det inte farligt längre.    

 

Thierer (2009) pratar istället om teknikpanik var gårdagens stora fara för barn är dagens 

accepterade teknik. Det finns flera exempel på teknik som har skapat onödig panik. 

Tryckpressen (Wiklund 2016), införande av miniräknare i skolan (Dunkels 2012), radio, tv och 

tv-spel är några exempel. Generationen som lyssnade på rock’n’roll i deras ungdom sades bli 

djävulens verktyg. De växte upp, blev föräldrar och fick barn själva. Då började de kritisera 

sina barns rapmusik och musikvideos. Senare började föräldrar oroa sig för hur barnen luras på 

internet. När dagens barn växer upp och får barn kanske de oroar sig för farorna med Virtual 

Reality (Thierer 2009). Teknikanvändning utvecklas med teknik- och samhällsutveckling 

(Dunkels 2012). Hur framtidens teknik och samhälle ser ut är okänt. Idag har mobiltelefonen 

en stor plats men de långsiktiga konsekvenserna av mobilanvändning är okända. 

Forskningsområdet om mobilanvändning är för ungt för att det ska vara möjligt att kunna dra 

säkra slutsatser om de långsiktiga konsekvenserna. Eftersom människor lever med det nu går 

det inte att vänta på säkra slutsatser. Samtalen måste föras vidare nu (Nutley 2019).  

 

Teknik inkluderande mobiltelefonen har utvecklats historiskt och kommer troligen utvecklas 

och bytas ut i framtiden. Lärare ska undervisa elever på ett sådant sätt att de ska kunna uppdatera 

och utveckla sin digitala kompetens i framtiden (SKL 2019). Lärare bär ett ansvar i att de kan 

förändra hur teknik accepteras idag och i framtiden. Det bottnar dels i att de ibland utgör de 

experterna som får komma till tals vid mediepanik (Drotner 1999) och dels i deras möjligheter 

till påverkan på eleverna. Hur de ska undervisa adekvat digital kompetens finns till viss del 

beskrivet i läroplaner men deras arbete är flexibelt och de bestämmer till stor grad själva hur 

undervisningen ska genomföras (Skolverket 2018). Lärare är mer än en undervisare av 

innehållet i läroplaner för elever. De har också en betydande roll för eleverna som en vuxen 

person i barnets liv var de påverkar barnets sociala utveckling. Det gör även andra vuxna i 

barnets liv men just lärare påverkar barnet dessutom genom att vara en slags auktoritet för 

samhällets regler och förväntningar på socialt beteende (Farmer, Lines och Hamm 2011). 
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Dunkels jämför dagens samhällsdebatt om mobilförbud med mediepanik (Dunkels 2018). Vi 

kan inte sia om framtiden och mobilförbud tillsammans med skolans digitalisering behöver inte 

vara en paradox men Dunkels jämförelse är intressant. Barn och unga lever i symbios med 

internet. De skapar och tar del av den digitala världen, ofta genom mobiltelefonen. 

Mobiltelefonen är viktig i samhället idag för fler generationer än barn och unga. Att undervisa 

adekvat digital kompetens måste innebära att ta dagens samhälle i beaktning. Med bakgrunden 

av mobiltelefonens stora roll i samhället och lärarens stora roll för eleven ämnar den här studien 

undersöka hur lärare ser på undervisning av digital kompetens kopplad till mobilanvändning.  

1.2 Styrdokument och strategi för lärarens arbete 

Skolans styrdokument består av Skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner (Treville 

2019). Genom styrdokumenten reglerar riksdagen och regeringen vad eleverna ska lära sig i 

skolan och sätter upp kunskapsmål som varje elev förväntas uppnå (Skolverket 2019). Skolans 

huvudman, det vill säga kommunen eller skolans styrelse, bär ansvaret för att se till att eleverna 

uppfyller kunskapsmålen och att utbildningen följer de bestämmelser som finns (Skolverket 

2019). Lärares ansvar är att planera och genomföra utbildning på ett sådant sätt att eleverna ges 

möjlighet att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som anges i läroplanen. 

Läroplanen är inte en strikt beskrivning av hur undervisningen ska gå till utan det är upp till 

varje lärare att utforma undervisningen utifrån syftet och det centrala innehållet i läroplanen 

(Skolverket 2018). Det innebär att olika lärare kan ge olika mycket utrymme åt olika delar av 

det centrala innehållet. Det innebär också att olika lärare kan utforma och genomföra 

undervisningen kring ett visst ämnesinnehåll på olika sätt. 

 

I maj 2017 presenterade regeringen en nationell digitaliseringsstrategi där ett av delmålen är 

digital kompetens. I arbetet för att alla i Sverige ska uppnå digital kompetens lyfts skolväsendet 

fram som en viktig aktör vilket föranlett utvecklingen av en nationell digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet (Regeringskansliet 2017). Strategin ska bidra till Sveriges övergripande 

digitaliseringsmål genom att “stärka förutsättningarna för en utbildning av hög och likvärdig 

kvalitet som ger alla barn och alla elever den digitala kompetens de behöver” 

(Regeringskansliet 2017, s. 13). Strategin bryts ner i mål och delmål som ska uppnås till 2022. 

Ett av delmålen lyder: “Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens” (Regeringen 2017, s. 6). För att möta krav på digital 

kompetens har ändringar bland annat gjorts i läroplaner och kursplaner (Regeringskansliet 

2017).  

 

År 2018 påbörjades arbetet med att konkretisera målen i den nationella digitaliseringsstrategin 

för skolväsendet och i mars 2019 färdigställdes #skolDigiplan - Nationell handlingsplan för 

digitalisering av skolväsendet. Genom att presentera övergripande behov hos huvudmännen 

tillsammans med förslag på initiativ och aktiviteter ska handlingsplanen hjälpa huvudmännen 

att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (SKL 2019). Den 

nulägesanalys som presenteras i #skolDigiplan pekar på stora variationer vad gäller 

undervisning med och om digitala verktyg vilket innebär att elever ges olika förutsättningar att 

utveckla sin digitala kompetens. För att öka möjligheterna till att ge eleverna likvärdiga 

förutsättningar poängteras vikten av en samsyn kring vad adekvat digital kompetens innebär 

(SKL 2019). Skolverkets definition och konkretisering av adekvat digital kompetens 

presenteras närmare i avsnitt 2.2.4. Då Skolverkets konkretisering fungerar som utgångspunkt 
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för skolans arbete kommer samma konkretisering att fungera som teoretisk utgångspunkt för 

den här studien. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om undervisning i digital kompetens 

kopplad till mobilanvändning. Studien ämnar framkalla djup kunskap genom att undersöka ett 

fåtal lärares uppfattningar på djupet. Lärares uppfattningar inkluderar undervisningens 

tillvägagångssätt såväl som lärares och elevers förutsättningar för att arbeta med elevernas 

digitala kompetens vad gäller mobilanvändning. Sådana förutsättningar är lärares uppfattningar 

om mobilanvändning i samhället och skolan samt skolornas regler för elevernas 

mobilanvändning. Forskningsfrågan som ska besvaras är: 

 

Vad är lärares uppfattningar om undervisning i digital kompetens kopplad till 

mobilanvändning?  

1.4 Avgränsningar  

Studiens forskningsfråga berör lärare på skolor i Uppsala Kommun var mobilförbud finns på 

flera skolor (Magnusson och Sandow 2014). Sverige är en avgränsning för studien eftersom 

förutsättningarna som undersöks gäller i den svenska skolan. Studien avgränsar sig till mellan- 

och högstadiet på grund av de fler och högre kunskapskrav på digital kompetens enligt 

kursplanerna och på grund av att först på mellanstadiet har majoriteten av barn en egen 

mobiltelefon (Internetstiftelsen 2018). 

1.5 Begrepp 

Nedan presenteras uppsatsens centrala begrepp. 

 

Mobilförbud är ett förbud för eleverna att använda sin mobiltelefon under lektionstid och/eller 

under raster i skolan.  

 

Mobilanvändning är ett verb för att använda sin personliga mobiltelefon.  

 

Mobiltelefon syftar till en smartphone enligt Oxford Dictionaries (u. å.) definition av en sådan. 

Enligt definitionen är en smartphone en telefon med funktionalitet likt en dator, vilket vanligtvis 

inkluderar en pekskärm, internetåtkomst och ett operativsystem som kan köra nedladdade 

applikationer. För att underlätta läsningen av en svensk studie används begreppet mobiltelefon 

istället för smartphone, smartmobil eller smart telefon. 

 

Digital enhet är en hårdvaruenhet såsom en dator, mobiltelefon eller surfplatta.  

 

Digital teknik definieras enligt Skolverkets beskrivning: “Det omfattar olika sorters redskap, 

utrustning eller system, men kan också omfatta programvara” (2017, s. 8). 
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Digitala verktyg definieras enligt Skolverkets beskrivning: “Ett digitalt verktyg kan vara en 

fysisk enhet som exempelvis en dator, smart telefon eller en kamera. Det kan också vara en 

programvara eller en internetbaserad tjänst” (2017, s. 8). 

 

Digitala medier definieras enligt Skolverkets beskrivning: “Digitala medier omfattar i ett brett 

perspektiv plattformar och verktyg för kommunikation och skapande, till exempel e-tidningar, 

webbtjänster eller sociala medier” (2017, s. 8).  
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2. Teori 
 

Teoriavsnittet inleds med 2.1 Tidigare forskning för att ge en bild av dagens forskningsläge 

kring barns mobilanvändning i samhället och i skolan samt kring innebörden av digital 

kompetens. Innebörden förändras ständigt och beskrivs på en mängd olika sätt beroende på 

forskningsområde och kontext. Efter presentationen av digital kompetens enligt akademisk 

forskning fortsätter därför teoriavsnittet med 2.2 Policyrelaterad forskning och ramverk för 

digital kompetens. Det senare innehåller flera ramverk som relaterar till varandra. Avsnitt 2.2 

inleds med att beskriva hur ramverken relaterar till varandra och därefter presenteras ramverken 

i inbördes ordning; Digital kompetens - en nyckelkompetens för livslångt lärande, DigComp, 

Digital kompetens enligt Digitaliseringskommissionen och Adekvat digital kompetens enligt 

Skolverket. Ramverken och definitionerna som presenterats enligt akademisk och 

policyrelaterad forskning jämförs slutligen i 2.3 Teoretisk utgångspunkt. Här motiveras även 

valet av Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens som teoretisk utgångspunkt 

för studien. 

2.1 Tidigare forskning 

Samtlig tidigare forskning i det här avsnittet har utvärderats i tillförlitlighet. Alla studier 

förutom Forsman (2014) och Dunkels (2007) återfinns i Web Of Science och är publicerade i 

välrenommerade tidskrifter som är expertgranskade. Forsman (2014) är funnen i Google 

Scholar och är citerad 29 gånger. Dunkels (2007) är en doktorsavhandling och har därför 

granskats vid disputation. Studierna har influerat intervjufrågor och identifierat kunskapsluckor 

som motiverat genomförandet av den här studien. 

 

 

2.1.1 Mobilanvändning 

 

Tidigare forskning om mobiltelefoner och internet visar att de tillsammans skapar nya 

förutsättningar att förhålla sig till och nya möjligheter. Barn och unga gör ingen tydlig 

distinktion mellan vad som sker på internet och vad som sker “i verkligheten”. Däremot skapas 

distinktioner i samhällsdebatten och skolan.  Det finns delade åsikter och motsägande forskning 

om mobilanvändning och mobiltelefonens roll i skolan. 

 

Forsman (2014) beskriver hur internetåtkomst är en stor del av dagens mobilanvändning. 

Internet finns med oss hela tiden och gränsen mellan att vara online eller offline börjar suddas 

ut. I en kvalitativ undersökning studerades barn och ungas användning av sociala mötesplatser 

på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet visar att mobiltelefoner, hemdatorer och 

användningen av dem, i olika sammanhang med skolan i fokus, är centrala för konstruktioner 

av genus och ålder för barn i årskurs fyra och sju. De är viktiga för sociala kontakter och 

gemenskap. Det som händer offline påverkar det som sker online och det som sker online 

påverkar det som sker offline, till exempel i skolan. Det gäller framför allt vad som sker i sociala 

medier. Där görs ingen tydlig åtskillnad.   

 

Barn och unga lämnas till att ta ansvar själva på internet. Dunkels (2007) undersöker i sin 

forskningsavhandling barn och ungas strategier för att skydda sig mot risker på internet. 
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Dunkels kommer fram till att barn och unga har välutvecklade strategier men de har utvecklat 

strategierna själva eller tillsammans med varandra, oftast i avsaknad av vuxna. Även Forsman 

(2014) påpekar att barn lever och lär på internet, men utan större stöd från varken föräldrar eller 

skola. Dunkels (2007) menar att om skolan inte lyckas hitta sätt att träna elever i att vara kritiska 

användare av teknik så kommer skolan att behöva förlita sig på organisationer med 

kommersiella eller ideologiska mål för innehållsfiltrering.  

 

Forskning kring mobilanvändning och dess hälsoeffekter ökar. I Thomées (2018) 

litteraturöversikt granskas observationsstudier med ett beteendemässigt eller psykologiskt 

perspektiv på mobilanvändning och psykisk hälsa. Problematisk mobilanvändning benämns på 

olika sätt men refererar vanligen till ett beteendemässigt beroende som liknar andra icke-

substansmissbruk (non-substance addiction). Samband mellan mobilanvändning och negativa 

psykiska hälsoeffekter identifieras hos både barn och vuxna men vidare studier föreslås för att 

kunna bevisa kausalitet.  

 

Gao, Yan, Wei, Liang och Mo (2016) har jämfört lärares, elevers och föräldrars syn på 

mobiltelefonens roll i undervisningen. Både lärare, elever och föräldrar var överens om att 

mobiltelefoner i klassrummet stör elevernas inlärning och att mobiltelefonen inte bör tillåtas 

under lektionstid. Lärare och föräldrar förespråkade även mobilförbud på raster. Beland och 

Murphy (2016) har undersökt hur införandet av ett totalt mobilförbud under skoltid påverkar 

elevernas skolresultat. Historisk data över regler för mobilanvändning togs fram för 

gymnasieskolor i fyra engelska städer, tillsammans med elevernas rapporterade studieresultat 

under samma tidsperiod. Vid införandet av ett mobilförbud ökade de lågpresterande elevernas 

studieresultat medan de högpresterande eleverna klarade av att fokusera i klassrummet 

oberoende av rådande regler för mobilanvändning.  

 

Alla är inte överens om att ett mobilförbud är positivt. Walker (2013) har jämfört elevers 

mobilanvändning på två skolor i England, där en skola hade mobilförbud och en skola 

uppmuntrade mobilanvändning. Trots mobilförbud använde eleverna sina mobiltelefoner och 

majoriteten av eleverna på båda skolorna upplevde att de fick skolmässiga fördelar av att 

använda dem. Även Beland & Murphy (2016) poängterar att mobiltelefonen inte ska 

underskattas som lärverktyg om användningen struktureras ordentligt. 

 

Gao m.fl. (2016) föreslår vidare forskning i huruvida de negativa effekterna av 

mobilanvändning i skolan kan minskas av att ge eleverna utbildning i att använda 

mobiltelefonen på ett förnuftigt sätt. Den här studien bidrar med en insyn i hur eleverna ges 

undervisning i att använda mobiltelefonen på ett, enligt lärare, förnuftigt sätt, vilket kan 

användas som utgångspunkt för vidare studier som föreslagits. Studien bidrar också med input 

från lärare som experter kring huruvida de anser att det är möjligt att undervisa 

mobilanvändning, hur de i så fall anser att det ska läras ut och vilket ansvar de anser sig ha.   

 

Walker (2013) föreslår djupare forskning i de pedagogiska förändringar som åtföljer 

användningen av mobiltelefoner i och utanför skolan. Den här studien bidrar genom kunskap 

om hur lärare anser att sådana förändringar är. Studien bidrar också genom att följa upp Dunkels 

och Forsmans forskning kring huruvida elever ges undervisning i att skydda sig mot risker på 

internet. 
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I tabell 1 presenteras en överblick över tidigare studier som identifierats samt en beskrivning 

av den relevans identifierade studier har för den här studien. 

 

 

Titel (referens) Beskrivning Relevans för den här studien  

Duckface/ 

Stoneface 

(Forsman 2014) 

Forsman undersöker centrala 

onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-

åringar ur ett genusperspektiv. Studien 

genomfördes med hjälp av intervjuer och 

workshops med 142 barn i nämnda åldrar 

och resultatet visar att könen i stor 

utsträckning hålls isär både online och 

offline. 

Forsman belyser hur barn och ungas gränser 

mellan livet online och offline suddas ut, 

framför allt i sociala medier. Studien har 

influerat intervjufrågor om vilka effekter 

elevernas mobilanvändning får på deras 

beteende i skolan och hur lärare i skolan kan 

arbeta med elevernas nätbeteende och andra 

aspekter av mobilanvändning. 

Bridging the 

Distance - 

Children’s 

Strategies on the 

Internet (Dunkels 

2007) 

Dunkels undersöker unga människors 

strategier för att hantera risker på internet. 

Intervjuer genomfördes med 104 

ungdomar i årskurs sex och resultatet visar 

att barn och unga har välutvecklade 

strategier men att strategierna ofta 

utvecklats i avsaknad av vuxna. 

Dunkels påtalar att skolan behöver lära 

eleverna att bli kritiska användare av teknik 

om de inte vill förlita sig på organisationer 

med kommersiella eller ideologiska mål för 

innehållsfiltrering. Den här studien följer upp 

med att undersöka om, och i så fall hur, 

skolan lär elever att bli kritiska användare av 

mobiltelefonen. 

Mobile Phone 

Use and Mental 

Health. A Review 

of the Research 

That Takes a 

Psychological 

Perspective on 

Exposure 

(Thomée 2018) 

I Thomées litteraturöversikt undersöktes 

sambandet mellan mobilanvändning och 

psykisk hälsa från ett psykologiskt eller 

beteendemässigt perspektiv. Samband 

kunde identifieras mellan 

mobilanvändning och negativa psykiska 

hälsoeffekter hos både barn och vuxna. 

Thomées litteraturöversikt har influerat 

intervjufrågor om problematisk 

mobilanvändning, elever och lärares relation 

till sin mobiltelefon och om begreppet 

mobilberoende. 

Three different 

roles, five 

different aspects: 

Differences and 

similarities in 

viewing school 

mobile phone 

policies among 

teachers, parents 

and students (Gao 

m.fl. 2016) 

Gao m.fl. undersöker skillnader i 

uppfattningar om mobiltelefonpolicies 

genom en survey med 1226 grundskole- 

och gymnasielärare, elever och föräldrar. 

Resultatet visar framför allt likheter 

mellan lärare och föräldrar samt skillnader 

mellan lärare/föräldrar och elever.  

Överlag delade alla grupper uppfattningen 

om att mobiltelefoner inte bör tillåtas 

under lektionstid.  

Gao m.fl. visar olika aktörers uppfattningar 

om mobilanvändning och mobilförbud i 

skolan. Studien skapar en kunskapslucka var 

den föreslår vidare forskning i huruvida de 

negativa effekterna av mobilanvändning i 

skolan kan minskas genom att undervisa 

eleverna i hur de ska använda mobiltelefonen 

på ett förnuftigt sätt. Den här studien bidrar 

med en insyn i huruvida eleverna ges sådan 

undervisning och ger input från lärare som 

experter kring förutsättningarna för sådan 

undervisning.   

Ill 

Communication: 

Technology, 

distraction and 

student 

performance 

(Beland och 

Murphy 2016) 

Beland & Murphy undersöker hur 

mobilförbud påverkar elevers 

studieresultat genom surveys och data om 

elevers egenskaper och tidigare 

studieresultat. Resultatet visar att de 

lågpresterande elevernas studieresultat 

gynnades mest av mobilförbud men att 

mobilförbud inte spelade roll för de 

högpresterande eleverna.   

Beland & Murphy visar att elevernas 

studieresultat kan påverkas av mobilförbud 

vilket influerar intervjufrågor. Beland & 

Murphy påpekar också att mobiltelefonen kan 

användas som lärverktyg om användningen 

struktureras ordentligt vilket den här studien 

undersöker.  
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“I don’t think I 

would be where I 

am right now”. 

Pupil perspectives 

on using mobile 

devices for 

learning (Walker 

2013) 

Studien undersöker hur elever på skolor 

med respektive utan mobilförbud 

använder sin mobiltelefon för lärande. 

Studien genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning, observationer samt 

intervjuer med elever på respektive skola. 

Resultatet visade att eleverna använde sina 

mobiltelefoner och upplevde skolmässiga 

fördelar med att använda dem oavsett om 

mobilförbud rådde på skolan eller ej. 

Walkers studie belyser skolmässiga fördelar 

av att använda mobiltelefonen i 

undervisningen och föreslår djupare 

forskning i de pedagogiska förändringar som 

åtföljer användningen av mobiltelefoner i och 

utanför skolan.  Sådana pedagogiska 

förändringar undersöks i den här studien. 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier som identifierats kring mobilanvändning i samhället och i skolan 

samt dess relevans för genomförandet av den här studien. 

 

 

2.1.2 Digital kompetens 

 

En gemensam uppfattning om digital kompetens tycks vara att kompetensen kan uttryckas i 

termer av kunskap, färdigheter och attityder kopplade till digital teknik (Janssen, Stoyanov, 

Ferrari, Punie, Pannekeet och Sloep 2013). Begreppet är nära besläktat med, och används ibland 

synonymt med, andra begrepp såsom e-färdigheter, digital litteracitet, ICT-litteracitet, 

informationslitteracitet och medielitteracitet (Janssen m.fl., 2013; Calvani, Cartelli, Fini och 

Ranieri 2008; Ilomäki, Paavola, Lakkala och Kantosalo 2016). Digital kompetens har gått från 

att vara ett begrepp med fokus på tekniskt kunnande till ett bredare begrepp som också handlar 

om kognitiva förmågor i att förstå möjligheter och risker med digital teknik (Winman, Spante, 

Willermark, Svensson och Lundh Snis 2018).  

 

Calvani m. fl. (2008) har tagit fram en modell för att mäta och utvärdera elevers digitala 

kompetens i skolan. Författarna understryker att digital kompetens inte kan reduceras till en 

enskild komponent och beskriver begreppet som flerdimensionellt, komplext, beroende av den 

sociokulturella kontexten och sammankopplat med andra närliggande nyckelkompetenser. I 

den framtagna modellen mäts digital kompetens utifrån tre dimensioner; en teknisk, en kognitiv 

och en etisk, samt integrationen mellan dem. Den tekniska dimensionen inkluderar förmågan 

att utforska och möta problem och nya teknologiska kontexter på ett flexibelt sätt. Den 

kognitiva dimensionen inkluderar förmågan att läsa, välja, tolka och utvärdera data och 

information med hänsyn till dess relevans och pålitlighet. Den etiska dimensionen avser 

förmågan att interagera med andra individer på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt med hjälp 

av teknologi. I integrationen mellan de tre dimensionerna avses förståelse för den potential 

teknologi erbjuder genom att möjliggöra för individer att dela information och att gemensamt 

skapa ny kunskap. 

 

Ilomäki m.fl. (2016) menar att digital kompetens ursprungligen är ett policyrelaterat begrepp 

som beskrivs med olika termer beroende på vilket ämnesområde den digitala kompetensen 

relaterar till. För att få en bild av hur digital kompetens definieras inom utbildningsrelaterad 

forskning har författarna jämfört definitioner presenterade i 76 olika vetenskapliga artiklar 

inom pedagogik och utbildning. Författarna poängterar att samhällets och teknikens snabba 

utveckling och de spridda åsikter som omgärdar ämnet gör det svårt att ta fram en heltäckande 

definition, men föreslår att begreppet digital kompetens ska innefatta följande element:  
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➢ Tekniska färdigheter och tillämpningar kring användandet av digital teknologi som en 

central bas för digital kompetens. 

➢ Förmåga att använda och tillämpa digital teknologi på ett meningsfullt sätt och som ett 

lämpligt verktyg för arbete, studier och för olika aktiviteter i vardagslivet. Här ligger 

betoning på kunskapsrelaterade färdigheter och kompetenser. 

➢ Förmåga att förstå digitala teknologier som fenomen. Detta inkluderar förståelse för 

etiska dilemman, begränsningar och utmaningar och en kritisk användning av olika 

former av teknologi såväl som ett intresse för den senaste teknologin. 

➢ Motivation att delta och engagera sig i den digitala kulturen. Inom detta område finns 

en inriktning mot attityder samt sociala och kulturella frågor. 

 

Även Janssen m.fl. (2013) har undersökt olika definitioner av digital kompetens. I en survey 

undersöktes begreppet med hjälp av 95 respondenter som ansågs vara experter på digital 

kompetens. Experterna representerade olika sektorer, expertområden och sociodemografiska 

grupper och ställdes frågor gällande digital kompetens. Utifrån experternas svar identifierade 

författarna 12 områden som relaterar till kunskap, färdigheter eller attityder och som beskrivs 

som byggstenar för digital kompetens. Författarna understryker dock att det inte rått någon 

fullständig konsensus mellan experterna utan de 12 områdena ska ses som en sammanställning 

och kategorisering av de förmågor som framkommit under intervjuerna. Områdena ska inte 

heller ses som ömsesidigt uteslutande eller totalt självständiga från varandra. Något område kan 

exempelvis vara en förutsättning för något eller några av de andra områdena. De områden som 

identifierats är:  

 

➢ Generell kunskap och funktionella färdigheter 

➢ Användning i vardagslivet 

➢ Specialiserad och avancerad kompetens för arbetslivet 

➢ Teknologiförmedlad kommunikation och samarbete 

➢ Informationsbearbetning och -förvaltning 

➢ Integritet och säkerhet 

➢ Legala och etiska aspekter 

➢ Balanserad attityd gentemot teknologi 

➢ Förståelse och medvetenhet kring ICT:s roll i samhället 

➢ Lärande om och med hjälp av digitala teknologier 

➢ Informerat beslutstagande kring lämpliga digitala teknologier 

➢ Problemfri och effektiv användning 

 

I tabell 2 presenteras en sammanfattning av de kategoriseringar och beskrivningar av digital 

kompetens som identifierats i akademisk forskning kring digital kompetens. 

 

Begrepp 

(referens) 

Kategorisering Beskrivning 

Digital 

competence 

(Calvani 

m.fl. 2008) 

Teknisk dimension 

Kognitiv dimension 

Etisk dimension  

Integrationen mellan 

dimensionerna 

Digital kompetens beskrivs utifrån (1) En teknisk dimension som 

inkluderar förmågan att utforska och möta problem och nya teknologiska 

kontexter på ett flexibelt sätt, (2) En kognitiv dimension som inkluderar 

förmågan att läsa, välja, tolka och utvärdera data och information med 

hänsyn till dess relevans och pålitlighet, (3) En etisk dimension som avser 
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förmågan att interagera med andra individer på ett konstruktivt och 

ansvarsfullt sätt med hjälp av teknologi, (4) Integrationen mellan de tre 

dimensionerna vilket avser förståelse för den potential teknologi erbjuder 

genom att möjliggöra för individer att dela information och att gemensamt 

skapa ny kunskap. 

Digital 

competence 

(Ilomäki  

m. fl. 2016)  

Tekniska färdigheter 

och tillämpningar 

Förmåga  

Motivation 

Digital kompetens beskrivs i termer av (1) Tekniska färdigheter och 

tillämpningar kring användandet av digital teknologi som en central bas för 

digital kompetens, (2) Förmåga att använda och tillämpa digital teknologi 

på ett meningsfullt sätt och som ett lämpligt verktyg för arbete, studier och 

för olika aktiviteter i vardagslivet, (3) Förmåga att förstå digitala 

teknologier som fenomen, (4) Motivation att delta och engagera sig i den 

digitala kulturen. 

Digital 

competence 

(Janssen  

m. fl. 2013) 

Kunskap 

Färdighet 

Attityd 

Digital kompetens beskrivs utifrån 12 områden relaterade till kunskap, 

färdigheter och attityder; (1) Generell kunskap och funktionella 

färdigheter, (2) Användning i vardagslivet, (3) Specialiserad och avancerad 

kompetens för arbetslivet, (4) Teknologiförmedlad kommunikation och 

samarbete, (5) Informationsbearbetning och förvaltning, (6) Integritet och 

säkerhet, (7) Legala och etiska aspekter, (8) Balanserad attityd gentemot 

teknologi, (9) Förståelse och medvetenhet kring ICT:s roll i samhället, (10) 

Lärande om och med hjälp av digitala teknologier, (11) Informerat 

beslutstagande kring lämpliga digitala teknologier, (12) Problemfri och 

effektiv användning. 

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare studier som identifierats kring innebörden av digital kompetens. 

 

 

2.2 Policyrelaterad forskning och ramverk för digital kompetens 
 

I följande avsnitt presenteras policyrelaterad forskning, definitioner och ramverk för digital 

kompetens. Flera av de definitioner och ramverk som presenteras relaterar till varandra. Digital 

kompetens - en nyckelkompetens för livslångt lärande och DigComp är båda utgivna av EU 

och utvecklingen av nyckelkompetenserna är bakgrunden till utvecklingen av DigComp. 

Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens med utgångspunkt i EU:s 

kategorisering av nyckelkompetensbegreppet men kategoriseringen utvecklas ytterligare. 

Skolverkets definition av adekvat digital kompetens stämmer överens med 

Digitaliseringskommissionens definition men konkretiseras annorlunda. 

 

 

2.2.1 Digital kompetens - en nyckelkompetens för livslångt lärande  

 

År 2006 utkom en rekommendation, 2006/962/EC, med åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande från det Europeiska rådet och Europaparlamentet. Alla ses som lika viktiga och en av 

nyckelkompetenserna är digital kompetens (Europeiska rådet och Europaparlamentet 2006). 

Rekommendationen från år 2006 ersattes år 2018 med en ny rekommendation; 2018/C 189/01. 

Uppdateringen av nyckelkompetensen digital kompetens gjordes för att möta den snabbt 

föränderliga digitala och tekniska miljön. Begreppen “Informationssamhällets teknik” (IST) 

och “Informations- och kommunikationsteknik” (IKT) byttes ut till “digital teknik” för att 

spegla branschspråket. Begreppen “internet” och “datorer” byttes ut till “digital teknik” på 

grund av samhällsutvecklingen mot mobila enheter och applikationer. Förmåga att känna igen 

och använda artificiell intelligens och robotar lades till. Medielitteracitet och kritiskt tänkande, 



12 

 

framför allt kopplade till användning av sociala medier, stärktes (Council of the European 

Union 2018). Digital kompetens definieras år 2018:  

 

Digital kompetens innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt 

aktivt använder digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i 

samhällslivet. I denna kompetens ingår informations- och datorkunskap, 

kommunikation och samarbete, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll 

(inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och 

kompetens när det gäller cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, 

problemlösning och kritiskt tänkande (Europeiska rådet och Europaparlamentet 

2018 s. 9). 

 

Beskrivningen av nyckelkompetensen digital kompetens delas upp i tre delar; kunskap, 

färdighet och attityd.   

 

Kunskap handlar om att känna till den grundläggande logiken bakom samt funktioner och 

användningsområden av digital teknik. Den inkluderar förståelse för möjligheter och hinder 

med digital teknik. Den inkluderar också ett kritiskt förhållningssätt vad gäller validitet, 

reliabilitet och påverkan av digitalt innehåll, data och information samt kunskap om juridiska 

och etiska konsekvenser vid användning av digital teknik.  

 

Färdighet handlar om att kunna använda program, enheter, artificiell intelligens, robotar och 

annan digital teknik, samt att skapa, söka, dela, programmera, granska och analysera digitalt 

innehåll. Aktiviteterna utförs för samarbete, socialisering och demokratiskt deltagande med 

personliga, sociala eller kommersiella mål. Färdigheter inkluderar IT- och informationssäkerhet 

genom förmåga att kunna handskas med och skydda digitalt innehåll, data, information och 

digitala identiteter.   

 

Attityd handlar om att ha en välbalanserad inställning till digital teknik och digitalt innehåll. 

Attityd som framhålls är en välkomnande, öppen och nyfiken men ansvarsfull, etisk och kritisk 

inställning till teknikutveckling och användning av digital teknik (Europeiska rådet och 

Europaparlamentet 2018). 

 

 

2.2.2 DigComp  

 

DigComp är ett ramverk för digital kompetens från Europeiska kommissionens gemensamma 

forskningscentrum. Bakgrunden till ramverket är EU:s åtta nyckelkompetenser innehållande 

digital kompetens (Carretero, Vuorikari och Punie 2017). DigComp delar 

nyckelkompetensbegreppets uppdelning i kunskap, färdigheter och attityder. Sedan år 2013 har 

DigComp publicerats i flera versioner. Ramverket behöver hållas uppdaterad för att fortsätta 

vara relevant för nya utmaningar i samhället (European Commission 2019).  

 

Den senaste versionen av DigComp (version 2.1) beskriver digital kompetens med hjälp av fem 

kunskapsområden, 21 kompetenser och exempel på användning för varje kompetens i en 

konceptuell modell. Kunskapsområdena är: 
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➢ Informations- och datalitteracitet 

➢ Kommunikation och samarbete 

➢ Skapande av digitalt innehåll 

➢ Säkerhet 

➢ Problemlösning 

 

Kunskapsområdena delas vidare upp i totalt 21 kompetenser. Inom området informations- och 

datalitteracitet ingår exempelvis att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och 

digitalt innehåll. Nätetik nämns som ett exempel på kommunikation och samarbete, och 

skapande av digitalt innehåll exemplifieras bland annat med programmering. Säkerhet innebär 

skydd av enheter och data såväl som hälsa och miljö, och problemlösning innebär bland annat 

kreativ användning av digital teknik. 

 

 

2.2.3 Digital kompetens enligt Digitaliseringskommissionen  

 

Digitaliseringskommissionen (2015) beskriver digital kompetens med hjälp av EU:s 

nyckelkompetensbegrepp med uppdelningen i kunskap, färdigheter och attityder. 

Digitaliseringskommissionen delar vidare upp attityder i två delar, förståelse och motivation, 

och ger följande definition av digital kompetens: 

  

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala 

verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen 

och dess påverkan på ens liv. 

 

Digital kompetens innefattar:  

➢ kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera 

digitalt  

➢ färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

➢ förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 

samhället och dess möjligheter och risker 

➢ motivation att delta i utvecklingen (Digitaliseringskommissionen 2015 

s. 102–103) 

 

Digitaliseringskommissionen (2015) beskriver digital kompetens som ett begrepp som inte är 

statiskt utan förändras i takt med teknikens och de digitala tjänsternas utveckling. Enligt 

Digitaliseringskommissionen blir det allt svårare att förutspå vilken typ av kunskap och 

kompetens som krävs i framtiden.  

 

2.2.4 Adekvat digital kompetens enligt Skolverket 

 

Skolverket utgår från Digitaliseringskommissionens (2015) definition av digital kompetens 

som i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga 

att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Skolverket konkretiserar 

dock begreppet något annorlunda än vad Digitaliseringskommissionen gör och menar att 

adekvat digital kompetens innefattar följande aspekter: 
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➢ kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen,  

➢ kunna använda och förstå digitala verktyg och medier,  

➢ ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik,  

➢ kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

med användning av digital teknik (SKL 2019, s. 46). 

 

Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen innefattar att förstå vilka 

förändringar digitalisering för med sig och vilka risker och möjligheter det innebär. Det 

innefattar att förstå hur individen kan påverka sin egen situation och samhällsutvecklingen med 

hjälp av digitala verktyg och medier. Det innefattar också att förstå hur digitaliseringen 

“påverkar arbetsliv, arbetsmarknad, infrastruktur, attityder och värderingar, vilket i praktiken 

innebär förändrade sätt att kommunicera, utföra tjänster och utnyttja offentlig service.” 

(Skolverket 2017, s. 10).  

 

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier innefattar hur eleverna ges 

förutsättningar att “fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala verktyg 

och medier, inklusive programmering” (Skolverket 2017, s. 11). Det innefattar också att 

“utveckla en tilltro till sin förmåga och kunskaper att använda digitala verktyg och medier i 

olika sammanhang och olika syften” (Skolverket 2017, s. 11). Programmeringskunskap och 

kunskaper på systemnivå kan tillsammans bidra till förståelse för hur digital digital teknik kan 

användas i olika sammanhang (Skolverket 2017). 

 

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik beskrivs av Skolverket 

(2017) som källkritisk förmåga samt förmågan att agera ansvarsfullt mot sig själv och andra. 

Samhället är i ständig förändring och dagens digitala teknik ger tillgång till ett överflöd av 

information. Ett kritiskt förhållningssätt innefattar förmågan att granska, jämföra och värdera 

information från olika källor och att kunna se möjligheter och förstå risker med informations- 

och kommunikationsteknik utifrån juridiska, demokratiska och etiska aspekter. Ett ansvarsfullt 

förhållningssätt innefattar att “självständigt ta ställning i olika frågor samt leva och verka i 

samhället med respekt för andra människor” (Skolverket 2017, s. 11).  

 

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik exemplifieras med programmeringskunskap och handlar om förståelse för hur 

digitala verktyg och medier kan användas för problemlösning och för att omsätta idéer i 

handling. Det innefattar också förståelse för att digitala lösningar på mindre eller större problem 

är skapade av människor och att det därför också är människor som har möjlighet att förändra 

och komma på nya lösningar. (Skolverket 2017)  

 

Tillägget adekvat före digital kompetens kommenteras “tydliggör att den digitala kompetensen 

förändras över tid, i takt med samhällets behov och utvecklingen av såväl användande som 

verktyg.” (SKL 2019, s. 46). Tillägget markerar att det inte går att fastställa en absolut nivå för 

digital kompetens utan att kompetensen behöver utvecklas med hänsyn till samhällets krav 

såväl som barns och elevers förutsättningar (Regeringen 2017). Skolverket är således likt 

Digitaliseringskommissionen tydliga med att digital kompetens inte är någonting statiskt utan 

förändras över tid. 

 

Skolverket har en bred syn på digital kompetens som kunskapsområde och digitalisering som 

en pågående process. Digital kompetens är inte en enskild slags kompetens utan någonting som 
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spänner över skolans olika ämnen. Med digital kompetens inkluderas också att eleverna ges 

förutsättningar för att i framtiden kunna bredda och fördjupa sin digitala kompetens ytterligare 

(Winman m.fl. 2018). För att öka läroplanens och kursplanernas hållbarhet och tillgänglighet 

används generella begrepp såsom digital teknik, digitala verktyg och digitala medier, vilka 

också återfinns i definitionen och konkretiseringen av adekvat digital kompetens. Begreppen 

kan betyda en sak idag men någonting annat i framtiden (Skolverket 2017). 

 

 

2.2.5 Sammanfattning av policyrelaterad forskning och ramverk för digital kompetens 
 

I tabell 3 presenteras en sammanfattning av de kategoriseringar och beskrivningar av digital 

kompetens som identifierats i policyrelaterad forskning och ramverk för digital kompetens. 

 

 

Begrepp/ramverk 

(referens)  

Kategorisering Beskrivning 

Digital 

competence 

(Europeiska rådet 

och Europa- 

parlamentet 

2018) 

Kunskap 

Färdighet 

Attityd 

Digital kompetens beskrivs i termer av (1) Kunskap kring den 

grundläggande logiken bakom samt funktioner och användningsområden 

av digital teknik, förståelse för möjligheter och hinder för digital teknik, ett 

kritiskt förhållningssätt vad gäller validitet, reliabilitet och påverkan av 

digitalt innehåll, data och information samt kunskap om juridiska och 

etiska konsekvenser vid användning av digital teknik, (2) Färdigheter i att 

kunna använda program, enheter, artificiell intelligens, robotar och annan 

digital teknik, att kunna handskas med och skydda digitalt innehåll, data, 

information och digitala identiteter, att skapa, söka, dela, programmera, 

granska och analysera digitalt innehåll  för samarbete, socialisering och 

demokratiskt deltagande med personliga, sociala eller kommersiella mål, 

(3) Attityd i form av en välbalanserad inställning till digital teknik och 

digitalt innehåll, en välkomnande, öppen och nyfiken men ansvarsfull, 

etisk och kritisk inställning till teknikutveckling och användning av digital 

teknik. 

DigComp 2.1 

(Carretero m. fl. 

2017) 

Kunskap 

Färdighet 

Attityd 

Digital kompetens inkluderar kunskaper, färdigheter och attityder 

uppdelade i fem kompetensområden; (1) Informations- och datalitteracitet, 

(2) Kommunikation och samarbete, (3) Skapande av digitalt innehåll, (4) 

Säkerhet, (5) Problemlösning. De fem kompetensområdena delas vidare 

upp i 21 kompetenser. 

Digital 

kompetens 

(Digitaliserings- 

kommissionen 

2015) 

Kunskap 

Färdighet 

Förståelse 

Motivation  

Digital kompetens avser “(1) Kunskaper att söka information, 

kommunicera, interagera och producera digitalt, (2) Färdigheter att 

använda digitala verktyg och tjänster, (3) Förståelse för den transformering 

som digitaliseringen innebär i samhället och dess möjligheter och risker, 

(4) Motivation att delta i utvecklingen.” (Digitaliseringskommissionen 

2015, s. 102–103). 

Adekvat digital 

kompetens  

(SKL 2019) 

Kunskap 

Färdighet 

Förståelse 

Motivation 

Adekvat digital kompetens definieras av Skolverket i enlighet med 

Digitaliseringskommissionens definition av digital kompetens och 

konkretiseras på följande vis: “(1) Kunna förstå hur digitaliseringen 

påverkar samhället och individen, (2) Kunna använda och förstå digitala 

verktyg och medier, (3) Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, (4) Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt med användning av digital teknik. Tillägget adekvat tydliggör 

att den digitala kompetensen förändras över tid, i takt med samhällets 



16 

 

behov och utvecklingen av såväl användande som verktyg.” (SKL 2019, s. 

46). 

Tabell 3. Sammanfattning av policyrelaterad forskning och ramverk för digital kompetens. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Då begreppet digital kompetens utgör en central del av studiens frågeställning har en 

konkretisering av begreppet valts som teoretisk utgångspunkt för studien. Innebörden av digital 

kompetens är inte entydig utan beskrivs olika beroende på kontext och forskningsområde. I 

avsnitt 2.1.2 respektive 2.2 presenterades en överblick över hur digital kompetens beskrivs 

inom akademisk och policyrelaterad forskning. De olika definitionerna har jämförts med 

avseende på likheter och skillnader i de komponenter som inkluderas i begreppet. Slutligen 

valdes Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens som teoretisk utgångspunkt för 

studien.  

 

Samtliga definitioner presenterade i avsnitt 2.1.2 och 2.2 delar upp digital kompetens i olika 

komponenter. Komponenterna i de olika definitionerna är inte fullständigt överensstämmande 

men samtliga definitioner innehåller element av tekniska såväl som kognitiva färdigheter och 

socialpsykologiska perspektiv på användningen. Enligt Calvani m.fl. (2008) utgörs digital 

kompetens av en teknisk, en kognitiv och en etisk dimension, samt integrationen mellan dem. 

Ilomäki m.fl. (2016) beskriver begreppet utifrån tekniska färdigheter och tillämpningar, 

kunskapsrelaterade färdigheter och kompetenser, förståelse för digitala teknologier som 

fenomen samt motivation att delta och engagera sig i den digitala kulturen. Janssen m.fl. (2013) 

föreslår 12 områden som alla relaterar till kunskap, färdigheter och attityder och som beskrivs 

som byggstenar för digital kompetens. Uppdelningen i kunskap, färdigheter och attityder 

återfinns även i EU:s nyckelkompetensbegrepp (Europarådet och Europaparlamentet 2006) 

vilket ligger till grund för utvecklingen av ramverket DigComp. Även 

Digitaliseringskommissionen (2015) beskriver digital kompetens med hjälp av EU:s 

nyckelkompetensbegrepp men delar upp dimensionen attityder ytterligare i två delar, förståelse 

och motivation. Skolverket (SKL 2019) i sin tur definierar adekvat digital kompetens med 

utgångspunkt i Digitaliseringskommissionens definition. Således stämmer Skolverkets 

övergripande syn på vad digital kompetens är överens med de perspektiv som presenteras i både 

akademisk och policyrelaterad forskning. 

 

Trots att konsensus kan identifieras vad gäller de komponenter som tillsammans definierar 

digital kompetens konkretiseras begreppet på olika sätt. Skolverkets konkretisering erbjuder 

varken den mest detaljerade beskrivningen av vad digital kompetens är eller hur det ska uppnås. 

I det avseendet erbjuder exempelvis DigComp ett mer detaljerat ramverk tänkt att fungera som 

en gemensam europeisk utgångspunkt för arbete med digital kompetens (Carretero m.fl. 2017). 

Den omfattning och detaljrikedom som erbjuds av DigComp väger dock inte upp för det faktum 

att det är Skolverket och dess styrdokument som lägger grunden för hur undervisningen i den 

svenska skolan ska bedrivas och bedömas (Skolverket 2018). Att undersöka hur lärare arbetar 

med elevers digitala kompetens bör därför göras utifrån de referensramar som lärare i realiteten 

har att förhålla sig till. 

 

EU:s beskrivning av digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser och ramverket 

DigComp har sedan första publicering omarbetas för att möta samhällets utmaningar. 
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Uppdaterade versioner av DigComp kommer att fortsätta publiceras var 2–4 år (Vuorikari, 

Punie, Carretero och Van den Brande 2016). Skolverket kompletterar istället sin definition med 

ett tillägg om att den digitala kompetensen ska vara adekvat, och undviker att ge någon absolut 

beskrivning av hur den digitala kompetensen ska följa samhällets utveckling. På så sätt lämnar 

Skolverkets konkretisering större utrymme för tolkning än exempelvis DigComp. Vad adekvat 

digital kompetens, digital teknik, digitala verktyg och digitala medier betyder idag kan vara 

förändrat imorgon. Detta öppnar upp för möjligheten att undersöka om, och i så fall hur, lärare 

uppfattar att adekvat digital kompetens ska inkludera mobilanvändning. Skolverkets 

konkretisering av adekvat digital kompetens anses således utgöra ett intressant och lämpligt 

teoretisk utgångspunkt för studien. 

 

Det empiriska materialet kommer att analyseras med utgångspunkt i de olika aspekter som ingår 

i Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens; Kunna förstå hur digitaliseringen 

påverkar samhället och individen, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik samt kunna lösa problem och omsätta 

idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Lärares uppfattningar om 

undervisning i digital kompetens kopplad till mobilanvändning förväntas vara mångsidiga och 

komplexa. Det anses möjligt att lärare inkluderar mobilanvändning i vissa aspekter av digital 

kompetens men inte i andra. Det empiriska materialet kommer därför att analyseras genom att 

undersöka hur lärare uppfattar att mobilanvändning kan inkluderas i varje separat aspekt av 

adekvat digital kompetens samt med hänsyn till tillägget om att den digitala kompetensen ska 

vara adekvat. Genom detta tillvägagångssätt möjliggörs djupare kunskap i hur lärare uppfattar 

att undervisningen inkluderar och ska inkludera mobilanvändning i undervisning av digital 

kompetens idag och i framtiden.  
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3. Forskningsansats och metod 

I följande avsnitt presenteras den forskningsansats och metod som ligger till grund för studiens 

genomförande. Studien är en kvalitativ och deskriptiv fallstudie med intervjuer av lärare. 

Avsnittet inleds med 3.1 Forskningsansats och fortsätter med 3.2 Metod. I 3.2 motiveras valet 

av intervjuer som datainsamlingsmetod varpå avsnittet delas upp i flera delar vilka beskriver 

studiens aktiviteter i inbördes ordning; Litteraturgenomgång, urval av respondenter, planering 

av intervjuer, genomförande av intervjuer och dataanalysmetod. Avsnitt 3.2 avslutas med 

avsnitt 3.2.6 Etik om etiska principer som spänner över hela studiens process.  

3.1 Forskningsansats 

Studien har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie inom ramarna för den interpretativa 

forskningsparadigmen. Interpretivismen är starkt förknippad med en kvalitativ dataanalys och 

möjliggör sökandet efter förståelse för informationssystemet i en mänsklig kontext (Oates 

2006). Kvalitativa metoder möjliggör djup, öppen och detaljerad kunskap om ett fenomen 

(Patton 1990) med hänsyn till hur verkligheten tolkas av människor i en viss miljö och med 

fokus på ord snarare än mätbar data (Bryman 2011). Sådan kunskap önskades om lärares 

uppfattningar om undervisning i digital kompetens kopplad till mobilanvändning varför 

kvalitativa metoder valdes före kvantitativa. 

 

I en fallstudie undersöks ett samtida fenomen på djupet och i sin verkliga kontext, framför allt 

när gränserna mellan fenomen och kontext är otydliga (Yin 2018). Djup kunskap premieras 

före bred och fenomenet studeras med hänsyn till människors olika uppfattningar och 

tolkningar om fenomenet (Oates 2006). Den här studien syftar till att skapa djup kunskap kring 

lärares uppfattningar om undervisning i digital kompetens kopplad till mobilanvändning. Syftet 

har inte varit att genomföra en bred analys eller jämförelse av olika lärares uppfattningar. Att 

genomföra studien i form av en fallstudie ansågs därför lämpligt i förhållande till dess syfte. 

Fallstudier rekommenderas också för studier av fenomen som är samtida snarare än historiska 

och som därför kan undersökas genom att iaktta fenomenet eller samtala med personer 

involverade i fenomenet (Yin 2018). Studien ämnar undersöka lärares nuvarande uppfattningar 

om undervisning av digital kompetens kopplad till mobilanvändning varför en fallstudie anses 

väl lämpad för ändamålet. 

 

Studien karaktäriseras som en deskriptiv fallstudie. En deskriptiv fallstudie syftar till att ge en 

detaljerad beskrivning av ett fenomen och dess kontext. Analysen inkluderar en diskussion 

kring, samt olika människors uppfattningar om, det studerade fenomenet (Oates 2006). Det 

fenomen som undersöks är lärares uppfattningar om undervisning av digital kompetens kopplad 

till mobilanvändning, med den svenska grundskolan som kontext. Lärares uppfattningar 

studeras med avseende på undervisningens genomförande såväl som de förutsättningar lärare 

och elever har för arbete med elevernas digitala kompetens. Studien syftar dock inte till att 

förklara varför lärare har de uppfattningar som beskrivs. 

 

I en fallstudie väljs ett specifikt fall av det fenomen som ska studeras (Oates 2006). Att alla i 

Sverige ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens är ett av delmålen i den 

nationella digitaliseringsstrategin (Regeringskansliet 2017). Strategin sträcker sig över flera 

samhällsområden och således kunde en mängd olika fall ha valts för att undersöka individens 
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utveckling av digital kompetens kopplad till mobilanvändning. I arbetet mot den nationella 

digitaliseringsstrategins delmål om digital kompetens lyfts skolväsendet fram som en viktig 

aktör (Regeringskansliet 2017). Att grundskolan omfattas av skolplikten gör också att en stor 

del av Sveriges befolkning vid något tillfälle tar del av grundskolans utbildning (Skolverket 

2019). Grundskolans undervisning av digital kompetens kopplad till mobilanvändning 

identifierades därför som en intressant utgångspunkt för den här fallstudien. 

3.2 Metod 

Den kvalitativa och deskriptiva fallstudiens datainsamlingsmetod är intervjuer. Intervjuer är en 

av de mest etablerade datainsamlingsmetoderna för fallstudier (Oates 2006) och den mest 

använda datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning (Bryman 2011). Intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod främst på grund av forskningsfrågan som innehåller lärare, uppfattningar, 

och ett fenomen - lärares uppfattningar om undervisning i digital kompetens kopplad till 

mobilanvändning. Intervjuer anses passa eftersom de kan ge människors reflektioner av ett 

fenomen ur sitt perspektiv. Intervjuer möjliggör att få reda på intervjuades rutiner eller hur hen 

gör saker i praktiken (Ahrne och Svensson 2015) vilket ansågs passande eftersom de 

uppfattningar som studeras inkluderar lärarens uppfattningar om hur undervisningen genomförs 

i praktiken, i klassrummet. Vid intervjuer kan den intervjuades normer och emotioner komma 

fram (Ahrne och Svensson) vilket uppfattningar utgörs av och som därför är av relevans för 

studien.  

 

Intervjuer kan vara strukturerade på olika sätt. De kan delas in i strukturerade/löst strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade (Oates 2006; Bryman 2011; Ahrne och Svensson 2015). 

De flesta kvalitativa intervjuer är semistrukturerade eller ostrukturerade (Ahrne och Svensson 

2015). På en skala av intervjustruktur ligger studiens intervjuer mer åt de semistrukturerade 

eftersom flexibilitet önskades i att kunna ställa följdfrågor beroende på hur intervjun fortskred 

men samtidigt låta frågorna utgå från särskilda områden. En beskrivning av områdena och 

variansen av intervjufrågor finns i avsnitt 3.2.3. Alla i förväg planerade frågor och dess ordning 

återfinns i intervjuguiden i bilaga B. 

 

 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

 

Arbetet påbörjades med en litteraturgenomgång för att sätta upp ramar för studien, välja 

respondenter samt identifiera relevanta områden som intervjufrågorna borde beröra för att 

kunna besvara forskningsfrågan. I litteraturgenomgången undersöktes framför allt skolans 

styrdokument, strategidokument samt forskning om digital kompetens och mobilanvändning.  

 

Skolans styrdokument, i form av skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplaner 

granskades för att få kunskap om vilka lagar, regler och riktlinjer skolväsendet har att förhålla 

sig till. Den nationella digitaliseringsstrategin, den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet och #skolDigiplan granskades för en djupare förståelse för de olika aktörernas 

ansvar och möjligheter vad gäller undervisning i digital kompetens. Informationen användes 

för att kunna göra ett urval av respondenter och för att identifiera relevanta frågeområden till 

intervjuerna. Urvalet av respondenter beskrivs närmare i avsnitt 3.2.2 och valet av områden och 

intervjufrågor beskrivs närmare i avsnitt 3.2.3. 
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Tidigare forskning kring mobilanvändning och digital kompetens undersöktes för att få en bild 

av dagens forskningsläge och för att identifiera relevanta frågeområden för intervjuerna. 

Kunskapen om, och jämförelsen av, olika perspektiv på innebörden av digital kompetens ledde 

också till valet av Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens som teoretisk 

utgångspunkt för studien. 

 

 

3.2.2 Urval av respondenter 

 

Lärare spelar en betydelsefull roll för elevernas sociala utveckling och har också stora 

möjligheter att styra över vad eleverna lär sig i skolan. Lärares uppfattningar kring om och hur 

undervisningen i digital kompetens ska inkludera mobilanvändning spelar på så vis en 

avgörande roll för hur undervisningen genomförs och hur elevernas digitala kompetens kan 

förväntas se ut i framtiden, vilket motiverade valet av lärare som respondenter i den här studien. 

 

Skolans styrdokument omfattar skolor i alla svenska kommuner och lärare i Uppsala kommun 

ansågs varken mer eller mindre lämpliga att intervjua jämfört med lärare i någon annan 

kommun. Studiens skribenter bor och studerar i Uppsala och med respekt för studiens omfång 

och resurser tillsammans med önskan om att hålla intervjuerna ansikte mot ansikte valdes därför 

lärare i Uppsala kommun. Även om styrdokumenten omfattar alla svenska skolor är det skolans 

huvudman som bär ansvar för att utbildningen följer de bestämmelser som finns. För 

kommunala skolor är kommunen huvudman. Det gör att det kan finnas en skillnad mellan olika 

kommuner vad gäller de riktlinjer som förmedlats till lärare om undervisning i digital 

kompetens, vilket tillsammans med övrig politik och kultur i kommunerna skulle kunna 

påverka lärarnas uppfattningar om undervisningen och således resultaten i den här studien.  

 

Enligt Denscombe (2009) möjliggör ett subjektivt urval för forskaren att välja respondenter 

baserat på deras kvaliteter och relevans för undersökningens ämne. Bland lärare i Uppsala 

kommun gjordes ett sådant subjektivt urval genom att respondenter valdes ut baserat på deras 

kunskap och erfarenhet av undervisning i digital kompetens. Urvalet kan på så vis inte anses 

representativt för samtliga lärare i Uppsala kommun utan de lärare som valts ut ska snarare ses 

som experter inom undervisning i digital kompetens. En kvalitativ innehållsanalys av 

kursplaner för grundskolan utfördes för att identifiera de ämnen och årskurser vars centrala 

innehåll relaterade mest till aspekterna av adekvat digital kompetens. Lärare i sådana ämnen 

och årskurser har störst ansvar för undervisning av digital kompetens och förväntades därför 

också ha mest kunskap och erfarenhet om undervisning av digital kompetens. En deduktiv 

ansats användes genom att välja ut fyra teman som överensstämmer med aspekterna av adekvat 

digital kompetens. Temana är: 

 

➢ Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

➢ Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

➢ Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

➢ Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik 

 

Läroplanerna lästes igenom och meningar kodades utifrån ovan nämnda teman. Kodningen 

genomfördes av skribenterna tillsammans. Samhällskunskap och teknik i årskurs 4–9 var de 
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ämnen vars läroplaner innehöll flest inslag av valda teman. Även andra ämnen innehöll valda 

teman, framför allt svenska och matematik, men en del av det som ska tillgodoses i de ämnena 

berörs även i samhällskunskap eller teknik. Ett exempel är källkritik som återkommer i svenska 

och samhällskunskap. Ett annat exempel är programmering som återkommer i matematik och 

teknik.  

 

Lärare med ansvar för undervisning i samhällskunskap och/eller teknik för årskurs 4–9 på 

grundskolor i Uppsala kommun förfrågades om intervju. Skolorna identifierades på Uppsala 

kommuns e-tjänster (Uppsala kommun u.å.). 56 skolor kontaktades via mail vilket resulterade 

i att sex lärare tackade ja till att ställa upp på en intervju. Enligt Denscombe (2009) är problemet 

vid en sådan låg svarsfrekvens att det inte går att veta om de som svarade skiljer sig från de 

som inte svarade, eller om de kan anses representativa för urvalet. I den här studien identifieras 

en risk i att de lärare som frivilligt väljer att ställa upp på en intervju skulle kunna vara de lärare 

som har starkast åsikter om undervisning i digital kompetens eller mobilanvändning i skolan. 

Å andra sidan skulle starka åsikter hos respondenterna kunna leda till mer innehållsrika svar 

under intervjuer och därmed djupare kunskap kring den forskningsfråga som undersöks. De 

lärare som, baserat på deras undervisade ämnen och årskurser, bedömdes ha minst erfarenhet 

av undervisning i digital kompetens tillfrågades aldrig om att ställa upp på en intervju. Samtliga 

respondenter som deltog i studien representerade dock fler ämnen än bara samhällskunskap 

och/eller teknik vilket gör att de ändå kan anses representativa för mellanstadie- och 

högstadielärare i Uppsala kommun.  

 

Två av de sex respondenter som tackade ja till en intervju önskade samma intervjutid vilket 

ledde till att en intervju fick strykas. Således genomfördes intervjuer med fem respondenter. 

Det ansågs vara viktigt att båda skribenterna deltog vid intervjutillfällena ifall någon respondent 

skulle neka eller avbryta ljudinspelning och en antecknare skulle behövas men också för att 

vara fler som tar in hur respondenten delger information. Enligt Trost (2010) kan aldrig 

ljudinspelning ersätta de intryck eller det som läses mellan raderna under intervjun och därför 

är de värdefulla för analys. Vilka ämnen och årskurser utvalda respondenter undervisar och hur 

länge de har arbetat som lärare presenteras i tabell 4.  

 

 

Respondent nr Ämnen  Årskurser Antal verksamma år  

Respondent 1  Samhällskunskap, 

geografi, religion, 

historia, svenska 

7, 8, 9 2 

Respondent 2 Teknik, 

samhällskunskap, 

geografi, religion, 

historia, svenska, 

engelska, tyska, 

matematik, kemi, fysik, 

biologi 

4, 5, 6 5  

Respondent 3 Samhällskunskap, 

geografi, religion, 

historia, svenska, 

engelska, matematik, 

kemi, fysik, biologi, bild 

4, 5, 6 3 
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Respondent 4 Teknik, svenska, 

engelska, matematik, 

kemi, fysik, biologi, bild 

4, 5, 6 37 

Respondent 5 Samhällskunskap, 

geografi, religion, 

historia, engelska, 

spanska, matematik 

4, 5, 6 23 

Tabell 4. Presentation av respondenternas undervisade ämnen och årskurser samt antal verksamma år som lärare. 

  

 

3.2.3 Planering av intervjuer 

 

Huvudfokus vid planering av frågeområden och intervjufrågor var att i ett eller flera områden 

relatera mobilanvändning till undervisning av varje aspekt av adekvat digital kompetens enligt 

Skolverkets konkretisering beskriven i avsnitt 2.2.4. Under litteraturgenomgången 

identifierades fem övergripande frågeområden som önskades behandlas under intervjuerna. 

Tillsammans ämnade områdena behandla hela forskningsfrågan med lärares uppfattningar om 

tillvägagångssätt såväl som lärare och elevers förutsättningar för att arbeta med elevernas 

digitala kompetens kopplad till mobilanvändning. Områdena som valdes är: 

 

➢ Mobilförbud i skolan 

➢ Mobilanvändning i samhället 

➢ Digital kompetens 

➢ Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och #skolDigiplan 

➢ Mobilanvändning i skolan.  

 

Området “Mobilförbud i skolan” valdes för att få en överblick över de regler och rutiner för 

elevers mobilanvändning som gäller på respondentens arbetsplats. Området behandlar på så vis 

lärares och elevers förutsättningar för att arbeta med elevernas digitala kompetens vad gäller 

mobilanvändning. Respondentens generella inställning till mobilanvändning i samhället 

förväntades påverka deras uppfattningar om hur mobilanvändning bör inkluderas i 

undervisning av digital kompetens, vilket föranledde valet av området “Mobilanvändning i 

samhället”. Forskning om digital kompetens (se avsnitt 2.1.2 och 2.2) har visat att begreppet 

saknar entydig innebörd. Området “Digital kompetens” valdes därför för att undersöka hur 

respondenterna ser på digital kompetens och hur de anser att de arbetar med elevernas digitala 

kompetens. Området “Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och #skolDigiplan” 

valdes för att undersöka hur väl insatta respondenterna är i de strategidokument som förmedlats 

av Skolverket och som i viss mån sätter ramarna för undervisning i digital kompetens. Slutligen 

valdes området “Mobilanvändning i skolan” för att mer specifikt undersöka hur respondenterna 

inkluderar mobilanvändning som en del av undervisningen i olika aspekter av adekvat digital 

kompetens.  

 

En intervjuguide formulerades utifrån valda frågeområden. Inom varje område förbereddes ett 

antal huvudfrågor och exempel på följdfrågor. Enligt Bryman (2011) bör generella frågor 

komma före mer specifika frågor inom varje område. Om specifika frågor kommer först finns 

en risk att respondenten begränsar sitt svar på en senare, mer generell fråga, då hen anser sig 

redan ha svarat på en del av frågan (Bryman 2011). Vid skapande av intervjuguide eftersöktes 
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därför en struktur där generella frågor föregick mer specifika frågor inom varje område. Då 

flera av områdena är närbesläktade och berör liknande ämnen eftersöktes i viss mån samma 

struktur i intervjun som helhet. Mer specifika frågor planerades därför in i form av följdfrågor 

samt i senare delar av intervjun. Som avslutning planerades en öppen fråga där respondenten 

skulle ges möjlighet att lämna ytterligare information som hen inte fått möjlighet att uttrycka 

under intervjuns gång. 

 

En pilotintervju genomfördes för att testa frågorna i intervjuguiden. Deltagande respondent var 

vid intervjutillfället verksam som lärare i ämnena matematik, svenska, engelska, religion, 

historia, geografi och samhällskunskap för årskurs 4–6. Pilotintervjuns fokus låg på att 

undersöka hur väl intervjuguidens struktur upplevdes logisk och gav respondenten möjlighet 

att prata fritt kring de olika områdena såväl som att ge svar på mer specifika frågor. Vid 

genomförandet av pilotintervjun upplevdes intervjuguiden generellt uppnå de mål som ställts 

för struktur av generella respektive specifika frågor. I vissa delar upplevdes respondenten 

begränsad i sina svar på mer generella frågor vilket misstänktes bero på att frågan föregåtts av 

en för specifik fråga inom samma eller annat område. Genomförandet av pilotintervjun 

resulterade därför i att några frågor formulerades om eller bytte plats och att några områden 

fick byta plats med andra områden. Någon fråga togs också bort då ämnet ansågs beröras 

tillräckligt i någon annan fråga. Intervjuguiden före omformulering bifogas i bilaga A och den 

slutgiltiga intervjuguiden bifogas i bilaga B. 

 

 

3.2.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes på plats vald av respondenten. Två intervjuer hölls på lärarens 

arbetsplats och tre intervjuer hölls i grupprum på Uppsala Universitet. Intervjun inleddes med 

en orientering var respondenten fick ta del av studiens bakgrund, syfte och frågeställning. 

Respondenten förfrågades om samtycke till inspelning av intervjun. Alla respondenter lämnade 

samtycke till inspelning. Anonymitet erbjöds genom att fråga om respondenten önskade det och 

i så fall på vilket sätt. Flera respondenter önskade anonymitet varför alla respondenter 

anonymiseras. Respondenten informerades om intervjuns centrala frågeområden och 

tillfrågades om hen ville bidra med fler. Intervjun inleddes med uppvärmande frågor för att få 

respondenten att känna sig bekväm. Därefter genomgicks de fem områdena med frågor. 

Skribenter måste vara lyhörda på respondenternas svar vid semistrukturerade intervjuer 

(Bryman 2008). Olika följdfrågor ställdes till respondenterna beroende på deras svar. 

Avslutningsvis genomfördes en uppföljning med respondenten där hen erbjöds ställa frågor 

eller delge ytterligare information.  

 

 

3.2.5 Dataanalysmetod 

 

Det empiriska materialet analyserades genom kvalitativ dataanalys med induktiv ansats. För att 

förbereda data för dataanalys transkriberades ljudinspelningarna för att sedan renskrivas och 

läsas igenom. För att få en generell uppfattning och identifiera nyckelteman användes Oates 

(2006) förslag på initiala teman; segment inte relevanta för studien, segment relevanta för 

kontexten och segment relevanta för frågeställningen. Segmenten delades in av skribenterna 

tillsammans.  
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Därefter genomgicks en första cykel och en andra cykel enligt Saldaña (2013). I den första 

cykeln genomfördes en initial kodning. Målet med en initial kodning är att på ett öppet sätt 

bryta ner materialet i överskådliga bitar som sedan kan analyseras vidare. Materialets innehåll 

styr vad som kodas snarare än att forskarna från början letar efter något särskilt innehåll 

(Saldaña 2013). Skribenterna kodade all data separat för att sedan tillsammans sammanfoga de 

enskilda koderna till gemensamma koder. Således gjordes en slags gemensam kodning var 

diskussioner om koder och kategorier uppkom. Koder som ansågs relatera till varandra 

grupperades till kategorier.  

 

I den andra cykeln genomgicks en fokuserad kodning av båda skribenterna gemensamt. Målet 

med en fokuserad kodning är att utveckla övergripande teman från föregående cykels kategorier 

genom att söka efter de mest frekventa eller signifikanta kategorierna (Saldaña 2013).  

 

Som beskrivet ovan har kodning, kategorisering och tematisering på olika sätt gjorts separat 

och tillsammans av skribenterna. Enligt Barbour (2001) är det inte bara överensstämmelse 

mellan forskare som är av intresse. Innehållet i meningsskiljaktigheter och insikter från 

diskussion kan raffinera dataanalysprocessen. Värdet ligger i alternativa tolkningar och 

uppmuntran av noggrannhet.   

 

De slutliga teman som identifierades under kodningsprocessen var: 

 

➢ Digitalisering i skolan 

➢ Digitala verktyg i skolan 

➢ Mobilförbud 

➢ Mobilanvändning  

➢ Digital kompetens 

 

 

3.2.6 Etik 

 

Studien berörs av de etiska principer som gäller för svensk forskning; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011). Respondenterna 

deltog frivilligt i studien. När respondenterna förfrågades om intervju delgavs de förinformation 

om studien och vid intervjuns genomförande delgavs de information om studiens bakgrund, 

syfte och frågeställning. Alla respondenter lämnade samtycke till att bli inspelade men flera 

respondenter önskade anonymitet varför alla respondenter anonymiseras i studien genom att 

endast ange deras undervisade ämnen, årskurser och verksamma år. Respondenterna kunde 

avböja att besvara frågor eller välja att inte delta i studien. Alla ljudinspelningar raderas och 

den kvarvarande datan i form av transkriberingar och koder lagrades på skribenternas 

hårddiskar. Filerna innehöll inga namn utan endast respondenternas siffror. Förteckningen på 

respondenternas siffror hölls i huvudet på skribenterna. Informationen från respondenterna 

används inte i något annat syfte än för att utgöra material till studien. Respondenterna erbjöds 

läsa och godkänna empiriavsnittet samt den information som publiceras om dem och deras 

yrkesroll.   
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4. Empiri 

Avsnittet är indelat i fem delar och inleds med en överblick över lärares förutsättningar för och 

uppfattningar om digitalisering i skolan i 4.1. Digitalisering i skolan, för att sedan visa hur 

lärare uppfattar mobiltelefonen och annan digital teknik som arbetsverktyg för elever i 4.2. 

Digitala verktyg i skolan. Därefter beskrivs mobilförbud i nutid och elevers framtid utan 

mobilförbud i 4.3. Mobilförbud. Elevers mobilanvändning i och utanför skolan beskrivs i 4.4. 

Mobilanvändning. Därefter beskrivs lärares uppfattning om vad digital kompetens innebär, 

elevernas nuvarande digitala kompetens och undervisning av digital kompetens i 4.5. Digital 

kompetens. Avslutningsvis presenteras en tabell i 4.6 Sammanfattning för att skapa tydlighet 

och ge en överblick över avsnitten 4.1–4.5.  

4.1 Digitalisering i skolan 

Respondenterna har ingen eller låg kunskap om vad den nationella digitaliseringstrategin för 

skolväsendet och handlingsplanen, #skolDigiplan, innehåller men alla känner till att skolan ska 

digitaliseras på olika sätt. Majoriteten av respondenterna känner till att programmering har 

införts i läroplaner och att krav på digital kompetens hos lärare har ökat. Respondenterna vittnar 

om ett visst motstånd bland sina kollegor i lärarkåren som grundar sig i lärares otrygghet med 

sin självupplevda digitala kompetens. Det finns de som är för digitalisering och som arbetar 

aktivt för att ta till sig nya arbetssätt medan andra slår ifrån sig och fortsätter att arbeta så som 

de har gjort tidigare. Alla lärare upplever inte att de känner sig förtrogna med sina nya 

arbetsuppgifter såsom undervisning i programmering och digitala prov. Respondent 1 har fått 

digital kompetensutveckling från sin arbetsplats genom arbetsplatsträffar och konferenser. 

Samma respondent har även tagit till sig digital kompetens genom trådar och grupper i sociala 

medier. Respondent 4 har deltagit i ett nätverk i kommunen med informationsutbyte om framför 

allt programmering. Respondent 2 har fått vad respondenten kallade för snabbkurs i 

programmering och digitalisering. Alla respondenter upplever att de har tillräcklig digital 

kompetens. 

  

Lärares arbetsbelastning anses på olika sätt öka med digitalisering. Krav på lärares digitala 

kompetens gör att lärare måste ta till sig nya kunskaper. Elevernas hantering av digitala verktyg 

i skolan behöver kontrolleras vilket upplevs som ett moment som lärare inte har tid med. 

Eleverna kan gömma sig bakom skärmen eller lockas till att göra annat än skolmässiga 

aktiviteter. 

  
Respondent 1: Vi har ju öppnat upp för det här, och idag är det få som kan ge mig ett bra svar 

på hur man ska göra för så fort man vänder ryggen så finns det alltid någon, en eller två eller tre 

elever som likförbannat plockar upp sin iPad och gör någonting annat. Så då är det ju liksom 

såhär, "Fäll ner iPaden, vi ska inte jobba med den nu", men sedan när de väl SKA jobba med 

den så finns det fortfarande liksom ingenting som riktigt gör att jag kan ha kontroll på vad som 

händer på enheten. 

  

De konflikter som sker på sociala medier, hemma eller på skoltid, behöver redas ut under 

skoltid. Här önskar majoriteten av respondenterna att föräldrarna kunde ta ett större ansvar så 

att lärare istället kan lägga sin tid på sitt kärnuppdrag, undervisning. 
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Respondent 4: Alltså det här som hände det hände på en kväll, och jag fick reda på det på 

morgonen när vi kom till skolan, och jag fick ta tag i det. Så det här problemet som är utanför 

skolan blir ju ett problem som vi många gånger får reda ut i skolan. Så jag tänker att... Utbildning 

för att använda nätet eller mobiler då som är det de oftast... Eller det är ju det de använder... Blir 

ju mitt jobb. Och det blir ju en grej till då istället för att man skulle tänka att föräldrarna tar det. 

Vilket de säkert också gör men liksom, det blir... Mycket förs över hit till skolan av det som 

händer på mobilerna. 

  

Två respondenter vittnar om hur digitalisering i skolan känns förhastat. Det har inte funnits en 

genomtänkt risk- och konsekvensanalys utan istället direkt implementering utan testning. De 

vittnar också om frustrationen när det i efterhand inte fungerar och det är svårt att ta ett steg 

tillbaka. 

4.2 Digitala verktyg i skolan 

Alla respondenter berättar att skolan tillhandahåller digitala verktyg som eleverna får använda 

sig av för skolarbete. En skola är en så kallad 1:1-skola där alla nya elever tilldelas en personlig 

surfplatta (iPad) som får användas både under och utanför skoltid till dess att de slutar på skolan. 

Övriga skolor har klassuppsättningar av datorer och/eller surfplattor som läraren kan boka och 

låta eleverna använda under lektionstid. Samtliga respondenter berättar också att det finns 

tillfällen då eleverna får lov att använda sin egen mobiltelefon som arbetsverktyg. 

  

Respondenterna lyfter fram olika fördelar med de olika digitala verktygen. Respondent 1 och 

Respondent 5 nämner att surfplattan är ett smidigt verktyg att introducera för eleverna då 

uppbyggnaden med applikationer är enkel att förstå sig på. Respondent 1 menar dock att 

surfplattan kan vara begränsande rent funktionellt på grund av avsaknaden av tangentbord, och 

att det finns lärare på skolan som hellre sett att dator varit elevernas primära arbetsredskap. 

Även Respondent 5 menar att surfplattan har begränsningar när det kommer till mer avancerade 

funktioner och att det är svårt för eleverna att utvecklas med en surfplatta. 

  

På samtliga skolor får eleverna lov att använda mobiltelefonen som arbetsverktyg om det fyller 

ett pedagogiskt syfte. Syften som nämns är informationsinhämtning, studiero med hjälp av 

musik, elevundersökningar genom menti.com och Mentimeter, undervisningsspelet Kahoot 

samt diverse matteappar, SO-appar och språkappar. Mobiltelefonen motiveras också som ett 

smidigt arbetsverktyg då skolan inte behöver lägga varken tid eller pengar på att förse eleverna 

med verktyget. 

  
Respondent 5: Jag tycker att det här är någonting som vi måste nappa på i skolans värld. Jag 

menar, dels så behöver vi ju inte köpa in mobilerna för eleverna har ju mobilerna med sig, och 

det blir... Jag menar det blir en jättebesparing för skolan. Och varför inte utnyttja någonting som 

de har till hands hela tiden? 

  

Respondent 2 menar att mobiltelefonen dessutom är ett smidigt arbetsverktyg för att det är 

elevernas personliga egendom och att de redan har kunskaper i hur den ska användas. 

  
Respondent 2: Och sedan de är ju överlägset att de känner igen dem. En skolpadda, jag menar 

det blir alltid... Det är alltid problem med skolans uppkoppling. Det är alltid problem med, ja 

man kan låsa vissa funktioner men det funkar ju inte och sedan så ja… Sedan så är det inte ens 

egen padda så då kan man vara lite oförsiktigt med den. Så kan man lägga in ett lösenord på den 

för att jäklas med alla andra. Så det är ju otroligt mycket smidigare att ha sina egna telefoner. 
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För att de ser de ju alltid till att de funkar och sådär. De hittar rätt på en gång. Det behöver inte 

vara något letande efter appar och saker. 

  

Flera av respondenterna poängterar dock att det är viktigt att det finns en pedagogisk plan som 

kan motivera användningen av mobiltelefonen som arbetsverktyg. Mobiltelefonen ska inte 

användas bara för att. Respondent 1 arbetar på en 1:1-skola där det, om inte läraren väljer att 

göra ett undantag, råder mobilförbud under lektionerna men där varje elev har tillgång till en 

personlig surfplatta. Skolan bestämmer vilka applikationer som ska kunna installeras på 

elevernas surfplattor vilket gör att eleverna inte har tillgång till sociala medier såsom Instagram 

och Snapchat i applikationsformat. Eleverna har dock fortfarande åtkomst till sociala medier 

via webbläsaren. Respondent 1 menar att begränsningarna av sociala medier på surfplattorna 

gör att de inte utgör samma distraktion som mobiltelefonerna hade gjort om de tilläts. Även 

Respondent 3 och Respondent 5 nämner att mobiltelefonen i klassrummet kan utgöra en 

distraktion och att det framför allt är notifikationerna som gör eleverna distraherade. 

Respondent 5 menar dock att mobiltelefonen bör kunna användas precis som vilket digitalt 

verktyg som helst så länge det finns en tydlighet från skolan kring hur den ska användas. 

  

Respondent 5: Det finns ju väldigt stort användningsområde av en mobil. Det är ju som en dator 

och alla skolor har ju laptops och iPads och jag vet inte vad. Varför skulle man då säga att de 

inte får använda mobilerna i skolan? Men man måste göra en distinktion mellan vad man gör 

med mobilen i hemmet eller på sin fritid och vad man gör med mobilen i skolan. Där tycker jag 

att vi måste vara mycket tydligare från skolans värld. Ja, ni får använda mobiler men ni måste 

använda det till det här. För jag är ju väldigt tydlig med att om vi kommer på någon som till 

exempel surfar på, jag vet inte, någonting som inte är lämpligt på datorn då talar vi om det för 

dem och sedan får de inte använda datorn om de fortsätter med det. Och så kan man väl göra 

med mobilerna också, det är väl inte svårare än så? 

  

Både Respondent 1 och Respondent 2 understryker också att det till stor del är individuella 

egenskaper som avgör om eleverna klarar av att använda mobiltelefonen som arbetsverktyg 

eller ej. De flesta klarar av det utan problem men för många fungerar det inte, menar Respondent 

1. Respondent 2 liknar det vid att vissa klasser klarar av att ha en fotboll liggande i klassrummet 

utan att röra den, medan andra klasser behöver ha den inlåst. Samma sak gäller för 

mobiltelefonerna. 

4.3 Mobilförbud 

Majoriteten av respondenterna är mycket negativt inställda till regeringens förslag på 

mobilförbud. Respondenterna har idag olika regler kring mobiltelefon i skolan. Respondent 4 

och Respondent 5 arbetar på skolor utan mobilförbud under lektionstid men med mobilförbud 

under rasterna. Under lektionerna är det en kultur av anpassat användande som har skapats 

snarare än ett mobilförbud. Eleverna har sina mobiltelefoner i ryggsäckar i klassrummet och 

kan få tillstånd att använda mobiltelefonen för skolmässiga syften. Eleverna ber om lov när de 

vill använda den och oftast får de det. Respondent 4 vill att det ska vara en diskussion vid varje 

tillfälle och inte ett förbud. På rasterna ligger mobiltelefonerna kvar i ryggsäckarna i det låsta 

klassrummet. Respondent 2 och Respondent 3 arbetar på skolor var mobilförbud råder under 

lektionstid och på rasterna. Läraren samlar in mobiltelefonerna i början av skoldagen och 

lämnar tillbaka dem i slutet av skoldagen. Mobiltelefonerna förvaras i en låda i ett låst skåp i 

klassrummet. Läraren kan bestämma att eleverna ska använda mobiltelefonen i klassrummet 

för skolmässiga syften. Respondent 1 arbetar på en skola där mobilförbud ska råda på 
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lektionerna men det är upp till varje lärare att fullfölja. På rasterna råder inte mobilförbud. På 

Respondent 1:s lektioner råder mobilförbud genom att hen samlar in elevernas mobiltelefoner 

i början av lektionen och lämnar tillbaka dem i slutet av lektionen. Läraren kan bestämma att 

eleverna ska använda mobiltelefon i klassrummet för skolmässiga syften. 

          

Det råder spridda åsikter om respondenternas nuvarande mobilförbud i skolan. Vissa 

respondenter ser det som en nödvändighet och andra ser det som ett hinder. Respondent 3 ser 

fördelar och nackdelar med mobiltelefonanvändning i skolan men anser att mobilförbud i 

skolan är en nödvändighet för elevernas mående och för att de ska kunna koncentrera sig bättre 

på lektionsinnehållet. Respondent 3 anser också att mobilförbud möjliggör lärande av att plocka 

undan mobiltelefonen vilket hen anser både barn och vuxna behöver. 

  
Respondent 3: Både för att de kan göra annat. För jag tycker att det märks att de använder 

telefonen såå mycket när de inte är i skolan. Jag tror att det är bra att pausa lite och prata med 

människor (skratt). Faktiskt. Det tror jag är någonting som de behöver. Väldigt många är ju 

beroende. De har dem hela tiden. Så fort de låter så måste de titta. (...) Jag märker ju själv att 

vuxna inte heller kan. Kan sortera bort det. Och därför är det ju... Kan jag tänka mig att det finns 

en poäng i att faktiskt förbjuda dem under lektionstiden. Även på högstadiet. “Ni får inte ha 

telefonen”. 

  

Respondent 1 anser att det finns elever som kan använda mobiltelefonen på ett bra sätt men att 

några inte kan vilket distraherar samtliga elever. Det blir enklare att ha samma regler för alla. 

Utan mobilförbud läggs för mycket ansvar på eleverna att hantera lockelser i mobiltelefonen så 

som sociala medier och YouTube. Respondenten anser också att regeln möjliggör social 

träning. Respondent 2 vill egentligen inte ha mobilförbud men anser att det är ett nödvändigt 

ont och en enkel lösning. På respondentens arbetsplats har kränkande fotografering förekommit 

vilket hen uttrycker som det största motivet till att ha mobilförbud. Eleverna ska kunna känna 

sig trygga med att inte bli fotograferade i skolan. 

  
Respondent 2: Man förstår inte riktigt vad eleverna gör med den så vi förbjuder den istället för 

att försöka konkurrera med den eller använda den till någonting positivt. (...) Generellt sett så 

tycker jag inte om det (mobilförbud) utan jag tycker man ska lära eleverna att förhålla sig till 

dem istället för att förbjuda dem men på förekommen anledning så har vi det just nu. 

  

Respondent 4 och respondent 5 anser att mobiltelefonen är ett bra verktyg för skolmässiga 

syften och vill inte förbjuda den på lektionerna. Respondent 4 anser att mobiltelefonen är ett 

hjälpmedel för både eleven och läraren genom att eleverna kan isolera sig med musik för bättre 

koncentration och de gånger som skolans digitala miljö brister. Ibland räcker inte alla datorer 

till, är inte laddade eller fungerar inte av annan anledning. Respondent 5 anser att 

mobiltelefoner har ett väldigt bra användningsområde och är en kostnadsbesparing för skolan. 

  

Någonting som uppkommer under flera intervjuer vid frågor om elevernas framtid är det 

svenska skolsystemet där elevers förutsättningar förändras mellan mellan- och högstadiet. 

Elever byter ibland skola, har inte längre hemklassrum, har olika lärare, fler ämnen, mer ansvar 

över sin egen studiegång med hjälp av olika former av elevportaler. Mobilförbudets vara eller 

icke-vara och mobiltelefonanvändning på högstadiet uppges av flera respondenter kunna vara 

en av flera förändringar som sker var elever får mer ansvar. Det ansvaret ifrågasätts om det kan 

vara lite mycket. Vid ett lite längre perspektiv på elevers framtid påpekar flera respondenter att 

det rör sig om en mognadsfråga som kommer med åldern. Respondent 1 anser att de inte kan 

eller behöver lära sig hantera sin mobiltelefon nu för att de kommer att lära sig det automatiskt 
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med tiden. När de sedan går vidare till universitetet eller arbetslivet ökar motivationen och 

konsekvenserna. 

  
Respondent 1: Jaa, jag vet inte... Jag intalar mig någonstans att det är liksom en mognadsfråga 

och att man på universitetet ändå sökt sig dit frivilligt, liksom det är ingen skolplikt längre... Och 

att man liksom lånar pengar för att kunna finansiera sin utbildning. Eller ja, för att kunna leva i 

alla fall medan man pluggar och sådär. Att man är motiverad på ett helt annat sätt. Sen... Jag 

menar jag kan inte minnas när jag gick på universitetet att det var någon som till exempel 

plockade upp telefonen och började prata med sin kompis under en pågående föreläsning, för att 

liksom de sociala mekanismerna glider in där. Det straffar sig ganska hårt liksom. Eller, om inte 

något har förändrats sedan dess kanske, jag vet inte... (skratt). 

  

Respondent 4 hoppas ha anlagt en stadig grund som kan stödja mognadsprocessen. 

  
Respondent 4: Jag tror, och vill i min yrkesroll tänka att jag har grundat någonting. (...) Jag 

tänker att jag har... Sått... Förstår ni? Att jag tänker att jag har liksom, att vi har pratat så mycket 

om det så att det har blivit en naturlig del. Likväl som jag pratar när jag har biologi om... 

Sexualitet... Ja men sådana saker, att man får en grund. 

  

Alla respondenter påpekar elevernas bristande kompetens vad gäller datorer och 

ordbehandlingsprogram.  Flera respondenter uttrycker oro över det och anser att det kan bli ett 

problem vid högre studier. 

  
Respondent 2: Jag funderar mycket på hur de ska göra när de kommer till universitetet. För de 

är inte vana vid att skriva. De använder ju aldrig sådant (visar med händerna att hen trycker på 

ett tangentbord). Om de ska skriva 40 sidor uppsats med tummarna. Eller om talsyntesen ska 

komma så långt att det blir aktuellt. 

4.4 Mobilanvändning 

Samtliga respondenter vittnar om en frekvent digital användning bland eleverna. Som exempel 

nämns framför allt användning av olika sociala medier, YouTube och onlinespelet Fortnite. 

Samtliga är väldigt populära hos eleverna. Sociala medier och YouTube nås främst via 

mobiltelefonen och onlinespelet Fortnite via dator och spelkonsoler. Flera respondenter 

poängterar mobiltelefonens betydelse för eleverna men också för dem själva. Privat är 

mobiltelefonen elevernas mest använda enhet medan datorn beskrivs användas främst för spel. 

Respondent 3 beskriver hur hen själv använder mobiltelefonen väldigt mycket och hur 

användningen har stor betydelse för människors vardag. 

  
Respondent 3: Om man helt plötsligt inte har den med sig så blir man lite begränsad. Man är så 

van att kunna kolla upp allting på en gång. Till exempel - jag åkte in till stan utan att veta exakt 

vart jag skulle för jag vet att jag kan kolla upp det medan jag går. (...) Det är ju en del av allas 

vardag. Telefoner. Det är ju det. 

  

Mobilanvändningen uttrycks inte enbart som oproblematisk. Flera av respondenterna beskriver 

hur de upplever att mobilanvändningen ibland har en negativ påverkan på den sociala 

interaktionen mellan människor. 

  

Respondent 1: Alltså... Den öppnar upp för mycket bra, men sedan tror jag också att... Om vi 

säger såhär... Den motverkar på något sätt den här sociala interaktionen. Det blir lätt att man 

liksom försjunker i sin telefon, man lyfter inte blicken och kanske söker sig till sin medmänniska 
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liksom. Det är lätt att när samtalet börjar plana ut, att man då inte utmanas att få igång samtalet 

igen, att det liksom är lättare då att plocka upp sin telefon och kolla vad som har hänt på 

Facebook eller Instagram. 

  

Samtliga respondenter som arbetar på mellanstadiet berättar om konflikter som startar mellan 

eleverna på sociala medier eller i onlinespel men som överförs till skolan och blir skolans ansvar 

att lösa. Respondent 2 beskriver sina elevers mobilanvändning som mestadels oproblematisk 

men påtalar risken för mobbning samt kränkande fotografering under och efter skoltid. 

Respondent 1 resonerar om att mobiltelefonen anlägger ett slags digitalt avstånd mellan 

människor som gör det lättare att bete sig dåligt när kommunikationen sker online. Respondent 

4 uttrycker liknande åsikter och berättar om hur eleverna ibland uppvisar beteenden online som 

de inte har i sin fysiska interaktion. 

  
Respondent 4: Det sa jag till dem idag också att om ni skulle vara ute och stänga ute någon, då 

vet ni ju "Nej men alla får vara med". Och det är ju så, alla får vara med och "Vill jag gunga 

med er så får jag vara med er och gunga". Men på nätet så kan man ju ha sina grupper och sedan 

så får man inte vara med. Och det är ju precis... IRL har jag lärt mig... Det är ju precis samma 

sak där att, "Ni skulle aldrig göra de här sakerna här ute, på skolgården" men hääär (pekar på 

mobilen). Och vad är det som gör att man tycker att det är mindre elakt eller mindre taskigt? 

  

Majoriteten av respondenterna berättar också om hur eleverna ibland uppvisar svårigheter med 

att låta bli att använda sin telefon. Respondent 1 säger att användning av digitala enheter i 

klassrummet lägger ett stort ansvar på eleverna om att använda enheterna på ett ansvarsfullt 

sätt, vilket många av dem inte klarar av. Hen menar att problemet egentligen inte är specifikt 

för mobiltelefonen, men att användningen av digitala enheter som ägs av skolan kan 

kontrolleras och begränsas på ett annat sätt än användningen av elevernas privata 

mobiltelefoner. Respondent 3 uttrycker att många av eleverna är beroende av sina 

mobiltelefoner och att de måste titta på telefonen så fort de hör en notifikation. Även 

Respondent 5 vittnar om liknande beteenden hos sina elever. Hen understryker dock att det 

vanligtvis inte är ett problem under skoltid. 

  

Respondent 5: Så fort de hör att de vibrerar i väskan så måste de titta. Alltså det är förenat med 

ångest alltså. De måste titta i väskan om det vibrerar och om de inte har den på vibrationslöst. 

(...) Jag tycker alltså, om de har ljud och vibration på, då måste de få titta. Annars tänker de på 

det hela tiden. Då måste de få titta. Då säger jag "kolla vem det är". De sitter och tittar på mig 

och på mobilen. De måste få göra det. 

  

Respondent 2 upplever inte sina elevers mobilanvändning som särskilt problematisk och vill 

inte använda begreppet mobilberoende. Respondenten menar snarare att “var tid har sin 

farlighet för barnen” oavsett om det handlar om tidningar, musik, tv-serier eller mobiltelefoner. 

Även respondent 5 ställer sig tveksam till att beskriva elevernas beteende som ett 

mobilberoende. 

  
Respondent 5: Jag tror inte att de är mobilberoende. Men däremot så är de ju ute efter snabba 

kickar. Det ska vara level up och det ska vara lustfyllt och roligt hela tiden och där har skolan 

skitsvårt att hänga med. Det är inte så jävla roligt att läsa svensk grammatik. Det finns ingen 

level up där. 

  

Majoriteten av respondenterna påtalar att föräldrar och skola gemensamt behöver arbeta för att 

motverka elevernas problematiska mobilanvändning. Skolan är skyldig att ta hand om alla 

problem som kan härledas till skolan vilket gör att även problem som uppstår på elevernas fritid 
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ofta behöver lösas av skolan. Respondent 5 upplever att exempelvis kränkningar och konflikter 

som sker online ofta hamnar i skolans knä och tar upp mycket undervisningstid. För att 

förebygga problemen berättar hen att skolan arbetar mycket med värdegrundsfrågor. 

Respondent 2 och Respondent 5 efterlyser dock större insatser från föräldrarna och menar att 

det är hos dem det primära ansvaret borde ligga, inte hos skolan. Respondent 2 säger att ett 

mobilförbud visserligen är en möjlig lösning för att minska problemen i skolan, men att det inte 

hjälper mot alla typer av problem. 

  
Respondent 2: Jaa... Där är jag lite så att jag tycker att det är föräldrarnas ansvar. Brister 

föräldrarna med ansvaret, då måste ju skolan gå in. Och enklaste sättet är ju att ha mobilförbud 

såhär, men det blir ju problem därför att skolan är ju skyldig att ta hand om alla problem som 

kan påverka undervisningen. Så blir det konflikter via sociala medier på fritiden eller lov så blir 

det fortfarande vi som får ta hand om det i slutändan, därför att det sprider sig till skolan. Så 

visst, det ger oss problem ibland. 

  

Respondent 2 förtydligar också att hen hellre hade sett att skolan lär eleverna förhålla sig till 

mobiltelefonen och dess egenskaper snarare än att förbjuda den. Samtidigt tror hen att 

förhållningssättet till mobiltelefonen är något av en mognadsfråga och att eleverna kommer att 

växa in i att kunna hantera mobiltelefonens frestelser. Även Respondent 3 tror att eleven delvis 

behöver få lära sig en sund användning från föräldrarnas och skolans håll, men att det också är 

något av en mognadsfråga. Respondent 4 anser att en diskussion kring lämpligheten i att 

använda mobiltelefonen i olika skolsituationer är att föredra framför ett strikt mobilförbud. På 

så sätt hoppas hen kunna lägga grunden för ett gott förhållningssätt till mobiltelefonen så att 

eleverna i framtiden själva kan avgöra i vilka situationer mobilanvändningen lämpar sig eller 

inte. Respondent 4 berättar också att hen haft diskussioner med eleverna kring ansvarsfull 

skärmtid och att flera av eleverna då berättat om åtgärder de själva eller föräldrarna tagit till för 

att minska deras skärmtid. 

  
Respondent 4: Och då var det flera stycken som tyckte att de höll på för mycket. Och då pratade 

vi om hur, hur gör de då? Och då fanns det någon funktion som jag inte visste om, att man kunde, 

när man gick in på YouTube säga att det gick av, så stängs den tydligen av efter en timme. Och 

det hade flera stycken satt in då sådär så det hade de själva. Några berättade att de haft mobilfria 

dagar hemma med familjen och så. Att de har kvällar eller en kväll i veckan när man inte ens 

tittar på TV. Så jag tänker att det kanske händer lite hos föräldrar och så också. 

  

Respondent 1 är mer kritisk till om ett försök att från skolans håll lära eleverna att bortse från 

mobiltelefonens distraktioner skulle ge önskat resultat. Hen menar att det snarare är en 

mognadsfråga och tycker att det ibland läggs ett för stort ansvar på att eleverna ska klara av att 

bortse från notifikationer och stoppa undan mobiltelefonen, när många vuxna samtidigt inte 

själva klarar av det. 

  
Respondent 1: Ja men vi kan absolut ha pass där vi försöker träna eleverna att liksom försöka 

bortse... Och att liksom fokusera på det som är viktigt nu. Men ibland går jag till mig själv och 

tänker, jag som vuxen, eller vi som vuxna, hur svårt det är för oss. Att liksom avstå från att kolla 

på vår mobiltelefon en längre stund. Många av oss är ju ändå relativt bra socialt tränade, så nu 

när jag sitter här och blir intervjuad av er så plockar jag inte fram den och tittar på sociala medier, 

men... Det finns folk som har jättesvårt för det. 
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4.5 Digital kompetens 

Samtliga respondenter definierar digital kompetens som handhavande av digitala verktyg, 

digitala medier och digitalt innehåll. Vissa utökar definitionen med andra förmågor. 

  
Respondent 4: Nej men alltså digital kompetens är ju dels handhavandet, att kunna förstå 

knappar och funktioner, att kunna använda datorer, att kunna använda de hjälpmedel som är, 

med bilder och musik och alltihop. Men sedan är det ju också att kunna använda det förståndigt. 

  

Intervjuare: Vad innebär att använda det förståndigt? 

  

Respondent 4: Att... Det som jag håller på att utbilda, liksom att använda det förståndigt, att... 

Vara vänlig, att vara sund, att inte gå på allt, att välja bort, anmäla om det är saker som är fel 

och sådana saker. Det är ju liksom lika viktigt som att jag förstår knapparna. 

  

Samtliga respondenter vittnar om hur elever är mycket kompetenta vad gäller handhavandet av 

plattor, mobiltelefoner och applikationer vilka de sedan tidigare är vana vid att använda. De är 

mycket mindre datorvana och har svårt med exempelvis ordbehandlingsprogram. De använder 

sällan datorer utanför skoltiden förutom för datorspelande. 

  
Respondent 1: Jag tycker när jag har följt debatten så finns det ofta de som går ut och säger, du 

vet, "Låt eleverna använda digitala enheter, de är så kunniga, de är liksom såhär... Digital natives 

som man pratar om, liksom de kan så mycket". Men faktum är att när vi idag jobbar med så 

enkla saker som, vad jag tycker är såhär, det här vore väl självklarheter? Men det är ju inte det. 

Ordbehandling t.ex., i Pages eller Word, så "Hur gör jag här?”, “Hur infogar jag en bild?”, “Hur 

gör jag en radbrytning, sidbrytning...". De kan inte det där. De är ju kompetenta i de appar och 

program som DE är förtrogna med och använder mycket, men det finns väldigt mycket som de 

inte kan. 

  

Flera respondenter vittnar om låg datorkompetens. Eleverna kan inte skriva på tangentbord utan 

skriver endast med pekfingrarna. De har låg förståelse för mappstrukturer och kan inte utföra 

vanliga aktiviteter på datorn. 

  
Respondent 2: De har svårt att bara starta t.ex. Det räcker inte att öppna skärmen utan man måste 

trycka på en knapp, vänta ganska länge och sedan logga in och sedan ska man hitta 

Wordprogrammet av alla de där filerna. Och sedan ska du hitta webbläsaren. Allting finns ju 

inte upplagt så att man bara kan klicka på det. Så det har de väldigt svårt med. Spara bilder, spara 

dokument. Det är ju jättemånga gånger de missar att man faktiskt måste spara grejer, att det inte 

bara är att stänga av. De har svårt med tangentbord också. De skriver ju såhär (knappar med 

pekfingrarna) bokstavligen talat. 

  

Eleverna har en viss övertro på sin egen digitala förmåga. 

  
Respondent 2: Och de har en annorlunda bild av vad programmering är. Många var ju väldigt 

kaxiga i början. Jag är på den här nivån på Fortnite och jag har 26 appar på min telefon. 

  

Flera respondenter berättar om hur elevernas källkritiska förmåga brister. Läraren kan inte låta 

eleverna söka fakta ensamma för då googlar de utan konsekvenstänkande. Flera respondenter 

redovisar för hur eleverna är kvicka i sina handlingar med digitala enheter. De klickar först och 

tänker efteråt, men de är olika i hur mycket de vågar. Eleverna vill att det ska gå fort och en 

respondent trycker på att eleverna vill ha roligt. 
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Respondent 5: Så där försöker jag att förmå alla att använda sig av NE.se men de tycker den är 

tråkigare på något sätt. För att om de får, om de går till Wikipedia, då har de fått googla sig dit 

själv och det är roligt. Jag vet inte varför. Då skriver de “fakta om björnar” och då hamnar de 

ofta på Wikipedia och då tar de den för det är den sidan som står överst. Så då klickar de på den. 

Medan på NE.se då kan de gå in och söka på björnar men då får de ju slå två gånger. Då får de 

först NE.se och sedan får de skriva björnar. Det ska gå snabbt. Inte för många klick. 

  

Respondenterna redovisar för hur de lär ut digital kompetens. Respondenterna anser att digital 

kompetens inkluderar källkritik, programmering, nätetik och till viss del IT- och 

informationssäkerhet. Generellt sett så görs ingen distinktion mellan olika ämnen vad gäller 

undervisning av digital kompetens. Det anses vara viktigt i alla ämnen. Undantag är 

programmering som bara undervisas i matematik och teknik. Mellanstadielärare har dock flera 

ämnen vars undervisning därför kan blandas mer än på traditionella högstadium.  

  

Källkritik anses vara en stor del av digital kompetens, kanske störst efter handhavandet av 

digitala enheter och verktyg. Flera respondenter anser att den källkritiska förmågan har blivit 

viktigare på grund av det stora informationsflödet som samhället idag genomsyras av. 

Skillnaden mot förut exemplifieras genom att tillgången till information har ökat och att 

internetkällor inte alltid är granskade på samma sätt som tryckta källor. Majoriteten av 

respondenterna anser dock inte att det är någon särskild källkritik som undervisas utan det är 

traditionell källkritik som undervisats i många år. 
  

Respondent 4: Jag tror att vi har ett jätteansvar, eller bland föräldrarna naturligtvis. Men just det 

här att utbilda, att visa källkritik har vi pratat jättemycket om. De blev grundlurade när jag visade 

dem liksom en bild, de blev liksom hellurade och de trodde att det var... Att det var en haj. Och 

de tänkte att de inte kunde bada och att det inte gick, men när jag berättade att ”Det är helt fejk, 

det är helt fejk, det här är sådant som ni läser”. Så att just att det här att lära sig att... Kritiskt se... 

Och förstå att skriver man massa saker om hur mycket man gör eller vad man gör så kanske det 

är ljug... Nej men att man måste läsa och... Det tror jag att man kan göra mycket. Eftersom vi 

jobbar med fakta och de hämtar fakta på nätet och vi använder det ju i skolarbetet också. Och 

då, när de skriver saker så måste man ju... De lär sig se det kritiskt och fundera. 

  

Respondent 1: Vid t.ex. källkritiska förmågan, där måste ju skolan idag kliva in och ta mycket, 

mycket större ansvar än tidigare. I det här stora informationsflödet så måste vi då trappa upp. 

Hur ska vi liksom sålla i all information. Förr kanske det var svårare att få tillgång till 

information. Nu är det så lätt. Men då medför ju det nya problem. 

  

Programmering ingår i kursplanerna för teknik och matematik. Två av respondenterna är 

tekniklärare och båda berättar att de undervisar i programmering. Respondent 5 är 

matematiklärare och kritisk mot skolans upplägg om undervisning av programmering. 

  
Respondent 5: Och då gick vi någon form av lyft för programmering och de var ju det mest 

meningslösa. Det finns vissa saker som man tycker är väldigt värdefullt i skolans värld. Men ska 

jag undervisa en årskurs fyra i programmering... Det kan de ju bara! De finns ju jättebra sajter 

på nätet. Jag skulle kunna bara sätta datorn framför dem och säga “Spela det här spelet”. Och då 

lär de sig det direkt. Vad ska jag göra? Jag kan väl visa dem spelet. 

  

Respondent 2 är tekniklärare och undervisar programmering. Eleverna får programmera i 

programmeringsspråket “Scratch” vilket respondenten upplever att eleverna tycker är roligt och 

är ett enkelt sätt för eleverna att förstå programmering. Respondenten arbetar också med en tv-

serie med arbetsmaterial från UR. Respondentens elever hade tidigare en ganska ensidig bild 

av vad programmering är. Många elever trodde att programmering är spel. Respondenten 

arbetar med att eleverna ska få en förståelse för vad programmering är. 
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Respondent 2: Men mycket handlar om att belysa det, att programmering är inte dataspelande. 

Det är det som blir i deras fall. Att hålla på med appar och dataspel, det är programmering. Så 

det finns väldigt mycket bakom det här. Också väldigt mycket säkerhetsaspekten... Hur man 

hanterar sin data, var den tar vägen. Alla bilder och uppgifter som man loggar in med. Alla likes 

och klick. Det är ganska nytt och det har de inte koll på. 

  

Respondent 2 undervisar också datorns uppbyggnad och hur sociala medier är uppbyggda. 

  
Respondent 2: Vi pratar till exempel om hur algoritmer fungerar i sociala medier. Det finns en 

anledning att man startar dem och så vidare. Det finns en anledning att ni ser det ni ser och så 

vidare. Och hur olika saker fungerar och påverkar sådär. Hur det är uppbyggt. Att det finns ett 

syfte bakom alla sociala medier. Det finns ett syfte med att man startar dem och så vidare. Och 

sedan gå in på hur de fungerar. 

  

Respondent 4 är tekniklärare och undervisar programmering med hjälp av Internetstiftelsens 

arbetsmaterial för programmering vilket hen beskriver som unplugged programmering. 

  
Respondent 4: Det är alltså flera olika saker där man kan göra både pappers... Ja, 

pappersövningar och sedan så småningom komma till... (pekar på datorn). När jag började nu 

här så då fick de programmera mig. Det var jätteroligt. "Nu ska jag bre en macka", "Ah men lyft 

armen" (visar). Äeh det är jättekul. För då fattar de ju hur alla dessa gubbar som de springer, 

eller som de tittar med, eller de som springer runt där i Fortnite, att det är ju kommandon som 

har gjort det. Så det är lite häftigt. 

  

Flera av respondenterna berättar att de arbetar mycket med nätetik. Respondent 3 anser att 

uppvisande av ett ansvarsfullt nätbeteende är en viktig del av att vara digital kompetent. Hen 

säger dock att det inte är något hen arbetar systematiskt med utan att diskussionen tas vid de 

tillfällen då problem har dykt upp. Även Respondent 4 påtalar att digital kompetens inkluderar 

en etisk aspekt och säger att de i skolan diskuterar etiska frågor kopplade till nätbeteende likväl 

som i den fysiska sociala interaktionen. Hen uttrycker oro för att eleverna ibland använder 

sociala medier som de egentligen är för unga för och berättar att de i undervisningen arbetar för 

att eleverna ska förstå de risker det är förknippat med. 

  
Respondent 4: Så nu har vi alltså nätetik, näthat pratade vi om idag, och de fick liksom prata om 

sina egna tankar och så här. Och ibland kan jag ju bli lite rädd på något sätt, att liksom de är 11 

år men de gör så... De har Facebook, som är 13, och de har... Och det här är ju också en sådan 

sak, där blir det ju föräldrarna som liksom... Jag har elever som inte har Facebook, och Snapchat 

vet jag inte heller om de har. Men liksom det här att de är... Så små, men inte medvetna om faror, 

eller... Vad heter det... Ja faror eller liksom, otäckheter. Och idag pratade vi om det. Vi kom in 

på att man inte är sig själv, att man har ett konto, vad de hette när de spelade eller vad de gjorde. 

Och hur man formulerar sig. 

  

Respondent 2 berättar att hen i undervisningen diskuterar etiska såväl som säkerhetsmässiga 

aspekter av internetanvändning. Diskussionerna är framför allt kopplade till sociala medier och 

vad för data som läggs upp där, vad som är okej att skriva om andra människor och var datan 

tar vägen i slutändan. Hen menar att diskussionen inte är kopplad till något specifikt skolämne 

utan att det går in i alla ämnen. Respondent 5 säger att beteende på sociala medier diskuteras 

mycket på samhällskunskapen och anser att det är någonting i den allmänna moralen som 

försvinner när vi sitter bakom en skärm. Hen menar samtidigt att nätetik egentligen handlar om 

grundläggande värdegrundsfrågor som diskuteras mycket i skolan rent generellt, och upplever 

därför inte något behov av någon specifik undervisning av nätetik. 
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Respondent 5: Det är det vi pratar mest om. I skolans värld så är det ju det som är fokus, alltså 

sociala relationer. Hur uppför vi oss, som jag sa tidigare värdegrundsfrågor, det är det som är 

det absolut viktigaste. Det pratar vi ju om. Föräldrar tror ju, eller andra människor, inte bara 

föräldrar, man tror alltså att man om man pratar värdegrundsfrågor, då tror de oftast att "Nu har 

vi lektion i värdegrundsfrågor". Men jag pratar ju värdegrundsfrågor varenda dag. När de 

kommer in från rasten, när de är på väg ut. "Vad har du gjort", "Var du schysst mot alla", "Aha, 

hände det här, vad sa du då?". (...) Vi pratar ju om det varenda dag, hela tiden i princip skulle 

jag säga. 

4.6 Sammanfattning 

I tabell 5 sammanfattas det empiriska materialet för att ge en överblick över den information 

som framkommit under intervjuerna. 

 

 

Tema Respondenternas uppfattningar i korthet 

Digitalisering i 

skolan 

Respondenterna vittnar om ett visst motstånd bland sina kollegor mot digitalisering i skolan. 

Motståndet beskrivs främst bero på otrygghet vad gäller lärarnas självupplevda digitala 

kompetens, ökad arbetsbelastning och en känsla av att digital teknik implementeras utan 

genomtänkt risk- och konsekvensanalys. Den ökade arbetsbelastningen beskrivs bero på 

behovet för lärare att ta till sig nya digitala kunskaper, att kontrollera elevernas digitala 

användning under skoltid och att reda ut konflikter som startat mellan eleverna online. 

Digitala verktyg i 

skolan 

Samtliga respondenter tillhandahåller digitala verktyg i form av datorer eller surfplattor som 

eleverna kan använda för skolarbete. Respondenterna låter ibland eleverna använda 

mobiltelefonen som arbetsverktyg och ser potential i att använda den mer, men belyser vikten 

av att det finns en pedagogisk plan som motiverar mobilanvändning. Mobiltelefonen i 

klassrummet beskrivs utgöra en distraktion som individuella faktorer hos eleverna avgör om 

de klarar av att förhålla sig till. Att vissa elever inte klarar av det påverkar även de elever 

som själva klarar av att förhålla sig till sin mobiltelefon. 

Mobilförbud Samtliga respondenter berättar att skolan har mobilförbud för eleverna under lektionstid 

och/eller raster. Respondenternas åsikter om mobilförbud i skolan går isär. Som argument 

för mobilförbud nämns minskad risk för kränkande fotografering, minskade distraktioner 

under lektionstid och främjande av elevernas sociala interaktion. Som argument emot 

mobilförbud nämns att mobiltelefonen kan vara ett bra digitalt arbetsverktyg för eleven, att 

användning av mobiltelefon istället för andra digitala verktyg är en kostnadsbesparing för 

skolan och att en diskussion om lämpligheten i att använda mobiltelefonen vid olika tillfällen 

är att föredra framför ett förbud. Vissa respondenter menar att skolan bör lära eleverna 

förhålla sig till mobiltelefonen medan andra menar att ansvarsfull mobilanvändning är en 

mognadsfråga. 

Mobilanvändnin

g 

Respondenterna berättar om en frekvent digital användning bland eleverna och 

mobiltelefonen beskrivs som betydelsefull. Problematiska aspekter av mobilanvändning 

lyfts fram i form av konflikter eller mobbning via sociala medier eller onlinespel, kränkande 

fotografering, negativ påverkan på den sociala interaktionen och svårigheter att låta bli att 

använda mobiltelefonen till annat än utbildningsrelaterade ändamål, framför allt vid 

notifikationer från den. Det sistnämnda benämns av vissa respondenter som ett 

mobilberoende. För att bemöta elevernas problematiska mobilanvändning berättar 

respondenterna om diskussioner kring ansvarsfull skärmtid, arbete med värdegrundsfrågor, 

diskussioner kring lämpligheten i att använda mobiltelefonen i olika situationer och  

införande av mobilförbud. Ansvaret beskrivs som delat mellan skola och föräldrar i 
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kombination med elevens mognad. 

Digital 

kompetens 

Samtliga respondenter definierar digital kompetens som handhavande av digitala verktyg, 

digitala medier och digitalt innehåll. Respondenterna nämner också andra aspekter såsom 

programmering, källkritik, nätetik, IT-säkerhet och förmågan att använda digital teknik på 

ett förståndigt sätt. Eleverna beskrivs ha hög digital kompetens vad gäller handhavandet av 

mobiltelefoner, surfplattor och applikationer som de sedan tidigare är vana att använda, men 

beskrivs ha låg digital kompetens vad gäller handhavandet av datorer. Eleverna beskrivs ha 

bristande källkritisk förmåga i ett samhälle där behovet av källkritisk förmåga blir allt större. 

Eleverna beskrivs också ha vissa brister i att agera ansvarsfullt mot varandra på internet. 

Respondenterna beskriver att de arbetar med elevernas digitala kompetens genom 

undervisning i programmering, källkritik, säker internetanvändning, nätetik och klassiska 

värdegrundsfrågor. 

Tabell 5: Sammanfattning av det empiriska material som samlats in under intervjuerna.  
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5. Analys av empiri 

Analysen av empirin ämnar beskriva lärares uppfattningar om digital kompetens kopplad till 

mobilanvändning utifrån Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens vilken 

innehåller fyra aspekter och ett tillägg. Följande avsnitt är uppdelat i motsvarande aspekter och 

tillägg.  

5.1 Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

I aspekten “att kunna förstå hur digitalisering påverkar samhället och individen” ska elever ges 

förutsättningar att utveckla sin förståelse för hur digitaliseringen påverkar flera 

samhällsområden, attityder och värderingar vilket förändrar sätt att kommunicera, utföra 

tjänster och utnyttja offentlig service (Skolverket 2017). Lärare i studien uppmärksammar att 

mobiltelefonen och dess egenskaper gör att eleverna distanserar sig från varandra genom att de 

umgås mindre ansikte mot ansikte och är elakare mot varandra genom mobiltelefonen än de är 

ansikte mot ansikte. Utvecklingen av mobiltelefoner och internet skapar ett annat sätt att 

kommunicera hos eleverna. Lärare försöker belysa det på olika sätt genom diskussioner om 

värdegrundsfrågor i undervisningen och arbetar på det sättet med attityder och värderingar. 

Lärare vill lära eleverna att det inte ska vara någon skillnad mellan hur de behandlar varandra 

online och offline. Värdegrundsfrågorna anses också förebygga problem med mobbning som 

kan förekomma via mobiltelefoner. Mobilförbud under skoltid används också för att förändra 

deras attityder genom att tvinga fram kommunikation utan distansen av mobiltelefoner. På det 

sättet anses de kunna upptäcka fördelarna med att umgås utan ett medium emellan.  

 

Lärare i studien uppmärksammar också det stora informationsflödet som kommer med 

digitalisering som en del av hur digitalisering påverkar samhället och individen. Det stora 

informationsflödet återfinns inte ordagrant i aspekten “att kunna förstå digitaliseringens 

påverkan på samhället”. Däremot återfinns att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 

förståelse för förändringar som digitaliseringen för med sig och vilka risker och möjligheter det 

innebär (Skolverket 2017). Det ökade informationsflödet ses av lärarna i studien som en 

förändring. Enligt aspekten “att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik” är samhället i ständig förändring och dagens digitala teknik ger tillgång till ett överflöd 

av information (Skolverket 2017). Enligt lärare i studien har elever svårare att sålla information 

i vad som är sant och vad som är falskt och de har snabbare tillgång till information genom att 

de, när de får lov att använda den, snabbt och smidigt kan få tillgång till information via sina 

mobiltelefoner. För att hjälpa eleverna att sålla information understryker lärare i studien vikten 

av undervisning i källkritik.  

5.2 Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier  

I aspekten “att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier” ska eleverna ges 

förutsättningar till att bredda och fördjupa sina kunskaper om och användning av digitala 

verktyg och medier, inklusive programmering (Skolverket 2017). Lärarna i den här studien 

anser att eleverna har hög kunskap om mobiltelefoner och mobilanvändning vad gäller 

mobiltelefoner som digitala verktyg. Många gånger anses de mer kunniga än lärarna själva. 
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Eleverna anses inte behöva fördjupa sina kunskaper om vad gäller handhavandet av 

mobiltelefoner. De anses däremot behöva bredda och fördjupa sina kunskaper om datorer och 

dess handhavande.   

 

Enligt aspekten “att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier” ska eleverna 

fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala medier och utveckla en 

tilltro till sin förmåga och kunskaper att använda medier i olika sammanhang och olika syften 

(Skolverket 2017). Enligt lärare i studien anses mobiltelefoner som bärare av digitala medier 

förvisso ge eleverna handlingsmöjligheter till snabb och smidig informationsinhämtning men 

också till negativ kommunikation i sociala medier och ett större informationsflöde än vad de 

har källkritisk förmåga att hantera. De negativa handlingsmöjligheterna förebyggs av lärarna 

genom undervisning i källkritik och värdegrundsfrågor samt av mobilförbud i skolan. De 

önskvärda handlingsmöjligheterna uppmuntras när de får lov att använda mobiltelefonen.  

 

Mobiltelefoner används inte som ett programmeringsverktyg eller -miljö i 

programmeringsundervisning men lärare i teknik undervisar programmering. Enligt aspekten 

“att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier” kan programmeringskunskap och 

kunskaper på systemnivå tillsammans bidra till förståelse för hur digital teknik kan användas i 

olika sammanhang (Skolverket 2017). Lärare i studien tillgodoser elever med 

programmeringskunskap på olika sätt vilket kan bidra till förståelse för hur digital teknik kan 

användas i olika sammanhang.  

 

Enligt aspekten “att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier” ska eleverna dels 

fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala medier och utveckla en 

tilltro till sin förmåga och kunskaper att använda medier i olika sammanhang och olika syften 

(Skolverket 2017). Lärare i studien låter ibland eleverna använda mobiltelefonen för att gynna 

undervisningen. Beland & Murphy (2016) menar att mobiltelefonen inte ska underskattas som 

lärverktyg om användningen struktureras ordentligt. Likt Beland & Murphy anser lärare att det 

finns en nytta med att använda mobiltelefonen som ett lärverktyg men att det behöver 

tydliggöras från skolans sida vad som är okej och inte. I Walkers (2013) studie upplevde 

eleverna att de fick skolmässiga fördelar av att använda mobiltelefonen oavsett mobilförbud. 

Enligt lärare i den här studien kan mobiltelefonen ge skolmässiga fördelar trots mobilförbud 

när det finns ett pedagogiskt syfte. I linje med aspekten “att kunna använda och förstå digitala 

verktyg och medier” ges elever förutsättningar att fördjupa och bredda sin användning av 

mobiltelefoner, dess innehåll och medier genom att de kan tillåtas använda mobiltelefonen för 

informationsinhämtning, elevundersökningar, lärspel, språkappar, matteappar eller SO-appar. 

Det pedagogiska syftet avgör mobiltelefonens roll i undervisningen. Finns inget pedagogiskt 

syfte får mobiltelefonen inte användas. Eleverna arbetar med olika digitala verktyg, inklusive 

mobiltelefonen, och digitala medier i olika ämnen och på så vis används mobiltelefonen i olika 

sammanhang med olika pedagogiska syften. Det stämmer överens med aspekten “Att kunna 

använda och förstå digitala verktyg och medier” som tydliggör att eleverna ska utveckla en 

tilltro till sin förmåga och kunskaper att använda digitala verktyg och medier i olika 

sammanhang och olika syften. Alla elever anses inte kunna hantera mobiltelefonens 

distraherande egenskaper och därför tillåts ingen elev att ensam bestämma när sammanhanget 

har ett pedagogiskt syfte. Av den orsaken motiveras mobilförbud under lektionstid av flera 

lärare i studien. Varför inte alla elever kan hantera mobiltelefonens distraherande egenskaper 

besvaras inte men jämförelser görs till att vuxna inte heller kan hantera det. Enligt Beland & 

Murphy (2016) kan mobilförbud gynna lågpresterande elevers studieresultat.  
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5.3 Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik  

Adekvat digital kompetens inkluderar ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Det uppnås 

bland annat genom en god källkritisk förmåga som kan möta det stora informationsflöde som 

dagens teknik ger tillgång till (Skolverket 2017). Lärare i den här studien instämmer i att en 

god källkritisk förmåga är en del i att vara digitalt kompetent. Flera lärare beskriver elevernas 

källkritiska förmåga som bristande och menar att skolan idag behöver ta ett större ansvar än 

tidigare för att möta samhällets ökande informationsflöde. Undervisningen i källkritik beskrivs 

genomföras likt tidigare men anpassat till de förutsättningar som följer av nya digitala medier 

och ny digital teknik. Sådana förutsättningar inkluderar större tillgång till information och 

mindre kontroll över den information som publiceras. Skolverket (2017) beskriver källkritik 

som förmågan att granska, jämföra och värdera information från olika källor. Lärare i studien 

beskriver att eleverna söker information med hjälp av olika digitala verktyg varav 

mobiltelefonen är ett. Arbetet med källkritik beskrivs inte som specifikt kopplat till 

mobiltelefonen utan snarare till de medier som kan nås via mobiltelefonen såväl som via andra 

digitala verktyg.  

 

Utöver källkritik inkluderar ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik också förmågan att se 

möjligheter och förstå risker med informations- och kommunikationsteknik utifrån etiska 

aspekter. Ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik beskrivs som förmågan att leva och 

verka i samhället med respekt för andra människor och med ett ansvarsfullt agerande mot sig 

själv och andra (Skolverket 2017). Lärare i studien beskriver att eleverna kommunicerar 

frekvent via sociala medier i form av applikationer på deras mobiltelefoner. Forsman (2014) 

menar att barn och unga inte gör någon större åtskillnad mellan det som sker via sociala medier 

och det som sker i livet offline. Majoriteten av lärarna i den här studien skiljer dock på elevers 

online- och offlinekommunikation och menar att mobiltelefonen ändrar förutsättningarna för 

hur eleverna interagerar. I kommunikation som sker via sociala medier beskrivs elever ibland 

visa mindre respekt för varandra än vad de har i sin fysiska interaktion. På så vis identifierar 

lärare brister i elevernas digitala kompetens vad gäller ett ansvarsfullt förhållningssätt till sina 

mobiltelefoner. 

 

Enligt Dunkels (2012) har barn och unga välutvecklade strategier för att skydda sig mot risker 

på internet men strategierna har mestadels skapats i avsaknad av vuxna. Bland lärare i studien 

råder ingen konsensus kring hur mobilanvändningens problematik ska bemötas. Det ansvar som 

föräldrar inte tar för konflikter och kränkningar som startar mellan eleverna på sociala medier 

eller i onlinespel överförs till skolan och adderas till en arbetsbelastning för lärarna som vissa 

redan menar är för hög. För att bemöta problematiken berättar lärare om hur de har 

förebyggande diskussioner kring nätetik och traditionella värdegrundsfrågor, men att de ofta 

ändå tvingas lägga undervisningstid på att lösa konflikter som uppstått online utanför skoltid. 

Detta stämmer överens med Forsmans (2014) diskussion om hur det som sker mellan barn och 

unga online påverkar det som sker offline, exempelvis i skolan. Forsman (2014) påpekar likt 

Dunkels en avsaknad av större stöd från föräldrar och skola. Den generella synen bland lärarna 

i studien är att skolan har, och ska ha, ett ansvar för nätetik- och andra värdegrundsfrågor men 

även större insatser från föräldrar efterfrågas. Ett mobilförbud nämns som en lösning då det 

minskar risken för kränkningar och konflikter som uppstår via mobiltelefonen under skoltid. 

Mobilförbudet förhindrar dock inte att konflikter uppstår på elevernas fritid.  
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Likt studien av Gao m.fl. (2016) där lärare, elever och föräldrar beskriver mobiltelefonen som 

störande för elevernas inlärning berättar lärare i den här studien om hur en del elever har 

problem med att bortse från notifikationer på sina mobiltelefoner under lektionstid. Somliga 

lärare beskriver problemen som ett mobilberoende, vilket Thomée (2018) förklarar som ett 

beteendemässigt beroende av mobiltelefonen som kan associeras med negativa psykiska 

hälsoeffekter. Lärarna i studien beskriver hur svårigheterna inte bara påverkar eleven själv utan 

även andra elever som blir distraherade av notifikationerna. På så vis identifieras brister hos 

elever vad gäller ett ansvarsfullt agerande mot sig själv och andra, vilket enligt Skolverket 

(2017) är en del av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Lärare poängterar 

att bristerna inte gäller alla elever, men menar att det räcker att några elever uppvisar svårigheter 

med hanteringen av sina mobiltelefoner för att hela klassen ska påverkas. Mobiltelefonens 

distraktioner används av vissa lärare som argument för ett mobilförbud. Andra lärare menar att 

mobiltelefonen förbjuds för att lärare inte förstår vad eleverna gör med den och att de hellre ser 

att skolan lär eleverna att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till sina mobiltelefoner.  

5.4 Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 

användning av digital teknik  

Programmeringskunskaper utgör en del av aspekten “kunna lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik” i Skolverkets (2017) 

konkretisering av adekvat digital kompetens. Flertalet lärare i den här studien berättar att 

skolan arbetar med att lära eleverna programmering, men ingen nämner att det sker med hjälp 

av mobiltelefonen som arbetsverktyg. En lärare nämner dock att många elever har fel bild av 

vad programmering är för någonting och tror att deras kunskaper i onlinespel och användning 

av applikationer på mobiltelefonen innebär att de automatiskt också är bra på programmering. 

Genom undervisning i programmering lär läraren eleverna att så inte är fallet. När elevens 

programmeringskunskaper breddas sägs de förstå vad programmering egentligen innebär och 

hur mycket arbete som ligger bakom de spel som de använder.  

 

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik innefattar också förståelse för att digitala lösningar är skapade av människor och 

att människor därför har möjlighet att förändra och komma på nya lösningar (Skolverket 

2017). En lärare i studien nämner att hen diskuterar med sina elever hur algoritmer styr 

sociala medier vilket används genom mobiltelefonen såväl som andra digitala enheter.  

5.5 Tillägget adekvat 

Tillägget adekvat tydliggör att digital kompetens förändras över tid och att den ska motsvara 

de krav som ställs idag och i framtiden (SKL 2019). Lärare i studien anser att skolan måste 

följa samhällets utveckling men vet inte hur skolan ska göra det. Enligt lärare i studien påverkar 

lärares arbetsbelastning och självupplevda digitala kompetens i vilken utsträckning lärare 

undervisar adekvat digital kompetens. 

 

Den digitala kompetensen ska följa samhällsutvecklingen av användande och verktyg (SKL 

2019). Lärare i studien uppmärksammar att mobiltelefoner är den digitala enhet som används 

absolut mest av eleverna när de får välja digital enhet själva. Eleverna följer 
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samhällsutvecklingen var mobila enheter väljs före andra enheter. Elevernas förutsättningar är 

en hög digital kompetens vad gäller handhavandet av mobiltelefoner men utvecklingspotential 

vad gäller kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till mobiltelefoner som bärare av digitala 

medier och mobilanvändning.  

 

Den digitala kompetensen behöver utvecklas med hänsyn till samhällets krav och barn och 

elevers förutsättningar (Regeringen 2017). Skolan följer inte samhällsutvecklingen var mobila 

enheter väljs före andra enheter men den följer samhällets krav och barn och elevers 

förutsättningar. Enligt lärare i studien är samhällets krav högre vad gäller datorkompetens än 

vad elevernas nuvarande digitala kompetens generellt är. De anses behöva lära sig mer om 

datorer, dels att kunna skriva på dem och använda dem som arbetsverktyg men också att förstå 

datorns mapp- och filstrukturer.  
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6. Avslutning 
 

Det avslutande avsnittet inleds med 6.1 Slutsats för att besvara forskningsfrågan och fortsätter 

med 6.2 Kritisk reflektion om studien för att diskutera studiens styrkor och svagheter samt 

generaliserbarhet. Därefter fortsätter avsnittet med 6.3 Förslag på vidare forskning och avslutas 

med 6.4 Diskussion som innehåller en diskussion om studiens resultat.  

 
 

6.1 Slutsats 
 

Syftet med studien har varit att undersöka lärares uppfattningar om undervisning i digital 

kompetens kopplad till mobilanvändning. Lärares uppfattningar inkluderar undervisningens 

tillvägagångssätt och lärares och elevers förutsättningar för att arbeta med elevernas digitala 

kompetens. Studiens forskningsfråga, “Vad är lärares uppfattningar om undervisning i digital 

kompetens kopplad till mobilanvändning?”, besvaras genom en fallstudie. Det empiriska 

materialet samlades in med hjälp av intervjuer med lärare och analyserades utifrån de aspekter 

som utgör adekvat digital kompetens enligt Skolverket.  

 

Lärare har gemensamma uppfattningar om att eleverna har en hög digital kompetens vad gäller 

handhavandet av mobiltelefoner men låg digital kompetens vad gäller handhavandet av datorer. 

Trots att mobiltelefonen beskrivs som den digitala enhet eleverna idag använder mest anses den 

inte kunna ersätta datorn som arbetsverktyg för framtida studier och arbetsliv. Lärare uttrycker 

därför ett större behov av att undervisa handhavandet av datorer jämfört med mobiltelefoner, 

både idag och för elevernas framtid. 

 

Trots elevernas höga digitala kompetens vad gäller handhavandet av mobiltelefoner upplever 

lärare brister i elevernas kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt till mobilanvändning. Lärare 

anser sig ha ett stort ansvar vad gäller undervisning i källkritik för att möta de krav som ny 

digital teknik, mobiltelefonen inkluderad, ställer på källkritisk förmåga. Uppfattningarna om 

lärares ansvar och möjligheter vad gäller undervisning i ansvarsfull mobilanvändning går mer 

isär och lösningen på bristerna beskrivs i form av insatser från skola och föräldrar i kombination 

med elevernas mognad. Med mobilförbud förflyttas en del av problematiken från skolan och 

flera lärare ser att undervisningen gynnas av förbudet. Andra menar att mobilanvändning 

behöver accepteras och diskuteras i skolan för att eleverna ska lära sig en ansvarsfull hantering. 

 

Avslutningsvis ser lärare möjligheter till att i större utsträckning inkludera mobiltelefonen i 

undervisningen men anser att det finns brister i elevernas digitala kompetens som gör att 

mobiltelefonen ofta stjälper mer än hjälper. Den gemensamma uppfattningen är att lärare i 

undervisningen av digital kompetens behöver följa samhällsutvecklingen vilket i viss mån 

inkluderar undervisning i mobilanvändning. De beskriver dock en osäkerhet kring exakt hur 

undervisningen ska genomföras, vilka element som ska inkluderas och vilket ansvar lärare, 

föräldrar respektive eleverna själva har i att vara och att utvecklas som digitalt kompetenta 

mobilanvändare. 
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6.2 Kritisk reflektion om studien  
 

En svaghet med studien är att respondenterna endast utgörs av lärare. Det finns andra aktörer 

som har någonting att berätta och som kan ge andra perspektiv på digital kompetens kopplad 

till mobilanvändning. Sådana aktörer är exempelvis andra experter - forskare inom 

neurovetenskap, psykologi, pedagogik, utbildningsvetenskap eller teknik, eller organisationer 

- Skolverket, myndigheten för digital förvaltning med flera. En elev är inte heller bara en elev. 

En elev är ett barn till sina föräldrar och ingår i en familj. En elev kan vara en kompis till vänner 

och bekanta och vara medlem i föreningar. Det finns således flera personer runt omkring eleven 

som kan påverka hens digitala kompetens kopplad till mobilanvändning. Studien ger endast en 

bild av vad som sker i skolan men verkligheten är mycket mer komplex och eleven kommer i 

kontakt med teknik i många andra delar av hens liv. Studien är inte en holistisk studie av hur 

barn lär sig digital kompetens utan omfattas endast av hur det sker i skolan som elev 

tillsammans med lärare och till viss del andra elever.   

 

Studiens generaliserbarhet kan diskuteras framför allt med tanke på att respondenterna, 

eleverna och skolorna i studien inte är representativa för alla lärare, elever och skolor. Fallet 

kan annars bidra till fallstudiers generaliserbarhet men fallstudier är generellt sett svåra att 

formellt generalisera (Flyvbjerg 2013). Däremot är respondenterna, eleverna och skolorna i 

studien riktiga exempel från verkligheten som andra lärare, elever och skolor. Vetenskap 

handlar om kunskap. Formell generalisering är en av flera vägar att uppnå och öka kunskap. 

Det följer en del begränsningar med att se formell generalisering som det enda rätta. Deskriptiva 

fallstudier kan exempelvis vara av värde för den kollektiva processen av kunskapsackumulering 

inom ett område eller i samhället (Flyvbjerg 2013). Studien kan ses som en uppföljning från 

verkligheten av digitaliseringsstrategin för skolväsendet och regeringens förslag på 

mobilförbud. Fallstudier kan visa en nyanserad bild av verkligheten (Flyvbjerg 2013) vilket 

studien anses göra särskilt i proportion till hur media framställer barn och ungas 

mobilanvändning. Lärare har en mer nyanserad bild än vad som framställs. Den nyanserade 

bilden ses som en av studiens styrkor och fortsätter också samtalet om mobilanvändning som 

enligt Nutley (2019) måste föras vidare. Genom riktiga exempel från verkligheten bidrar 

studien till att forma ny kunskap i relation till digitaliseringsstrategin, skolan och 

samhällsdebatten. Fallstudier tillåter forskaren att tolka mer än kvantitativa studier varför 

analysen kan anses bli av tveksamt vetenskapligt värde. Fördelen med fallstudier är att de 

kommer så nära verkligheten och kan korrigera eventuell bias genom att studieobjekten kan 

säga ifrån (Flyvbjerg 2013). Innan studien publicerades fick alla respondenter läsa materialet 

för att godkänna tolkningar och välkomnades att komma med invändningar. På så vis gjordes 

ett försök till att korrigera eventuell bias. 

 

 

6.3 Förslag på vidare forskning   
 

Vidare forskning föreslås undersöka hur elevernas digitala kompetens kopplad till 

mobilanvändning påverkas av att förbjuda respektive undervisa mobilanvändning i ett längre 

perspektiv. Studien ger bara insyn i ett par lärares uppfattningar i en kommun vilket är en 

begränsning. Större och bredare studier föreslås för en mer omfattande bild av uppfattningar 

om digital kompetens kopplad till mobilanvändning.  
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6.4 Diskussion    

Oavsett om det råder någon slags panik över mobilanvändning eller inte idag så kanske det är 

dags att fundera på vad samhällsdebatten egentligen grundar sig i och hur det i sig påverkar 

skolan. Eftersom det inte finns tillräcklig forskning om dagens mobilanvändning för att kunna 

utvärdera mobilanvändning på riktigt kanske debatten inte handlar om mobiltelefonen i sig utan 

om kulturella värderingar och olika generationers normer kring användning. Samhället har haft 

fel gällande teknik och medier många gånger förut, både i det långa perspektivet som beskrivet 

med medie- och teknikpanik men också i det korta perspektivet. Debatten om mobiltelefoner 

har förändrats bara de senaste åren och fokuset har förflyttat sig till nyare funktioner eller 

egenskaper. Mp3-spelaren i mobiltelefonen ansågs tidigare störande men idag anser lärare i 

studien att musikspelare i mobiltelefonen är bra för elevens inlärning var hen kan isolera sig 

och fokusera på undervisningsmaterialet. Om historien upprepar sig kommer kanske dagens 

mobiltelefons funktioner att vara accepterade i framtiden medan framtidens mobiltelefons 

funktioner debatteras. 

 

I framtiden kommer troligen inte bara funktioner i mobiltelefoner vara utvecklade. Vi står inför 

en framtid med teknikutveckling och helt ny teknik. Oavsett teknik så är det användningen av 

den som spelar roll. Studiens resultat visar att elever brister i det kritiska och ansvarsfulla 

förhållningssättet som kommer att behövas oavsett teknik. Det indikerar att de ännu inte är 

förberedda för framtidens teknik och att de kanske kommer att föra liknande debatter som 

samhället gör idag och har gjort historiskt.  
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Bilaga A - Intervjuguide före genomförande av pilotintervju 

Fas 1 (5–10% av intervjun): Introduktion av oss, respondenten och vår 

studie. 

 

- Respondent tackas för att hen ställer upp på en intervju samt informeras om studiens 

syfte och forskningsfråga. 

- Respondent tillfrågas om inspelning. 

- Respondent tillfrågas om anonymitet. 

 

- Berätta lite om dig själv.  

- Hur kom det sig att du blev lärare? 

- Hur länge har du varit lärare?   

- Vilka klasser och ämnen undervisar du i?  

- Är du klasslärare/mentor?  

 

Fas 2 (5–10 % av intervjun): Berätta om intervjuns centrala teman och 

erbjud respondenten att lägga till fler. 

 

- De centrala temana i vår studie är den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet, digital kompetens, mobilförbud i och utanför klassrummet samt 

mobilberoende/problematisk användning.  

- Finns det något annat övergripande som du skulle vilja prata om idag?  

 

Fas 3 (75 % av intervjun): Här behandlas intervjuns centrala teman. 

 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  

- Berätta vad du vet om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och den 

nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet (#skolDigiplan). 

- Hur har du inhämtat informationen? (ledningen/tagit reda på själv/annat) 

- Hur påverkar det ditt arbete?  

 

Digital kompetens 

- Hur skulle du definiera begreppet digital kompetens? 

- Hur arbetar du med elevernas digitala kompetens?  

- Hur använder eleverna digitala verktyg i din undervisning?  

- Mobiltelefon?  

 

Mobilförbud 

- Vad har du/skolan för regler med mobiltelefoner i skolan? (i klassrummet, på rasten 

etc.)? 
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- Gäller samma regler för alla? 

- Undantag?  

- Ev. följdfrågor beroende på undantag.  

 

Mobilanvändning 

- Vad är din relation till din mobiltelefon?  

- Berätta om din syn på dagens mobilanvändning.  

- Om inget uppkommer kring problematisk användning, be respondent berätta om 

sin syn på problematisk användning och begreppet mobilberoende.  

- Märker du av en problematisk användning av mobiltelefonen hos dina elever 

och i så fall berätta hur det märks.  

 

Mobilanvändning i skolan (fokus: mobilberoende/problematisk användning)  

- Enligt Skolverket är en del av digital kompetens: Förstå hur digitaliseringen påverkar 

samhället och individen. Är det något du pratar om på dina lektioner och i så fall hur? 

- Hur skulle du säga att mobiltelefonsutvecklingen påverkar samhället och 

individen? 

- Enligt Skolverket är en annan del av digital kompetens: Ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik. Är detta något du pratar om på dina lektioner, och i 

så fall hur? 

- Hur anser du att man har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

mobiltelefon?  

- Vilket ansvar tycker du att skolan har kring elevernas problematiska 

användning/förhållningssätt till mobiltelefonen?  

- Mobilen är det digitala verktyg som är mest använt idag, samtidigt exkluderas den 

ibland från skolan genom olika typer av mobilförbud. Vad tänker du kring det?  

- Ska skolan spegla samhället och i så fall på vilket sätt vad gäller 

mobilanvändning?  

 

Fas 4 (10 %): Sammanfattning och avslutning av intervjun. 

- Ställa ev. frågor som har uppkommit under tiden. 

- Utifrån vad du förväntade dig att den här intervjun skulle handla om och vad vi har 

pratat om, har du någonting mer som du vill prata om eller någonting som du vill 

tillägga?  

- Om det uppkommer några frågor i efterhand, är det okej om vi hör av oss till dig via 

mail?  

- Tack för intervjun!  



52 

 

Bilaga B - Slutgiltig intervjuguide 

Fas 1 (5–10% av intervjun): Introduktion av oss, respondenten och vår 

studie. 

 

- Respondent tackas för att hen ställer upp på en intervju samt informeras om studiens 

syfte och forskningsfråga. 

- Respondent tillfrågas om inspelning. 

- Respondent tillfrågas om anonymitet. 

 

- Hur kom det sig att du blev lärare? 

- Hur länge har du varit lärare?   

- Vilka klasser och ämnen undervisar du i?  

- Är du klasslärare/mentor?  

 

Fas 2 (5–10 % av intervjun): Berätta om intervjuns centrala teman och 

erbjud respondenten att lägga till fler. 

 

- De centrala teman som vi kommer att beröra idag är digital kompetens, nationell 

digitaliseringsstrategi och handlingsplan för skolväsendet, mobilförbud samt 

mobilanvändning i och utanför klassrummet.  

- Finns det något annat övergripande som du skulle vilja prata om idag?  

 

Fas 3 (75 % av intervjun): Här behandlas intervjuns centrala teman. 

 

Mobilförbud 

- Vad har du/skolan för regler med mobiltelefoner i skolan (i klassrummet, på rasten etc.)? 

- Gäller samma regler för alla? 

- Undantag?  

- Ev. följdfrågor beroende på undantag.  

- Vad är dina tankar om mobilförbud?  

 

Mobilanvändning i samhället 

- Vad är din relation till din mobiltelefon?  

- Berätta om din syn på dagens mobilanvändning.  

- Om inget uppkommer kring problematisk användning, be respondent berätta om 

sin syn på problematisk användning och begreppet mobilberoende.  

 

Digital kompetens 

- Vad betyder digital kompetens för dig?  

- Hur arbetar du med elevernas digitala kompetens?  
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Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  

- Berätta vad du vet om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och den 

nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet (#skolDigiplan). 

- Om hen vet något:  

- Hur har du inhämtat informationen? (ledningen/tagit reda på själv/annat) 

- Hur påverkar det ditt arbete?  

(Inga följdfrågor om hen inte hört talas om strategin/handlingsplanen)  

 

Mobilanvändning i skolan 

- Hur arbetar du med att eleverna ska kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället 

och individen?  

- Vad innebär att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik?  

- Hur arbetar du med att eleverna ska ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

teknik? 

- Märker du av en problematisk användning av mobiltelefonen hos dina elever och i så 

fall berätta hur det märks.  

- Vilket ansvar tycker du att skolan har kring problematisk användning/förhållningssätt 

till mobiltelefonen?  

- Mobilen är det digitala verktyg som är mest använt idag, samtidigt exkluderas den 

ibland från skolan genom olika typer av mobilförbud. Vad tänker du kring det?  

- Hur ska skolan förhålla sig till samhällets utveckling av mobiltelefoner? 

- Om någon aspekt av adekvat digital kompetens ännu inte berörts, ställ fråga om det. 

 

Fas 4 (10 %): Sammanfattning och avslutning av intervjun. 

- Ställa ev. frågor som har uppkommit under tiden. 

- Utifrån vad du förväntade dig att den här intervjun skulle handla om och vad vi har 

pratat om, har du någonting mer som du vill prata om eller någonting som du vill 

tillägga?  

- Om det uppkommer några frågor i efterhand, är det okej om vi hör av oss till dig via 

mail?  

- Tack för intervjun! 


