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Abstract 
 
The aim of this thesis was to investigate how students, teachers and special teachers use, or 
may want to use, mobile phones as a resource in everyday schoolwork. An analysis of the 
result was made based on two main theories. One is Säljö´s theory about the sociocultural 
perspective, where artefacts play an important part in the development of human society.  The 
other is Laurillard´s thoughts of social learning and the use of technology in teaching.  The 
methods used were inquiries and semi-structured interwiews with individuals and groups. 
The result shows that students in compulsory school use the mobile phone as a calculator and 
for listening to music as a means to concentrate. Senior high school students use the mobile 
phone as a calculator, to seek information on the internet, and to communicate about 
schoolwork. The older the students, the more they appreciated the use of the mobile phone's 
calendar and its reminder function. Both students, teachers and special teachers could see 
benefits in using the mobile phone in schoolwork, for example using apps, making recordings 
and reading e-books. Older students, and some teachers, wanted to use the mobile phone as a 
means for accessing shared knowledge.  
 
Key words: mobile phone, artefact, sociocultural theory, school work, learning device, 
collaborative learning 
 
 

 

 
 

 



 



 

Förord 
 
När vi själva skaffade smartphones började vi fundera över våra elevers 
mobiltelefonanvändning i skolsammanhang. Utan att ana vilket brett och komplext område vi 
gav oss in på började vi undersöka saken. Nära ett och ett halvt år senare kan vi konstatera att 
vi fått upp ögonen för vilka enorma resurser som ryms i en liten mobiltelefon, och att våra 
frågor kring lärande både ökat och fördjupats. Vi hoppas att denna uppsats även kan inspirera 
Dig som läsare till fortsatta funderingar kring teknik, lärande och skola. 
 

Först och främst vill vi tacka alla de elever och pedagoger som ställt upp i 
enkätundersökningar och intervjuer. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare, 
Kenny Schylander, som stått ut under hela den lååååånga processen! Dessutom vill vi tacka 
P-O Hedvall för en inspirerande föreläsning och för att han ville agera ”bollplank” i det 
inledande skedet. Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer, som stöttat oss att 
komma i mål med vårt arbete. 

 

Kristianstad juni 2012 
 
Bodil Påhlsson 
Karin Blomander 
Sofia Hansson 
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1 INLEDNING 

 
Mobiltelefonen har på kort tid utvecklats från att vara en dyr och otymplig “pratapparat” till 
ett datorliknande redskap, så liten att den ryms i varje elevs ficka (Castells et al, 2006). 
Dagens barn och ungdomar har vuxit upp med mobiltelefonen och använder den som ett 
naturligt och självklart redskap i vardagen (Alexandersson & Limberg, 2005). Denna 
uppfinning, som gradvis förfinats genom åren, är ett av de många redskap eller artefakter som 
formar samhällets och människans utveckling. Säljö (2005) menar att allt lärande förutsätter 
förändring och genom att konfronteras med nya tankesätt och nya fysiska redskap kan 
individen öka sin kunskap och förståelse och bidra till det gemensamma lärandet i samhället. 
Både individen och redskapen fungerar då som kunskapsbärare i samhället som utvecklas 
generation för generation. Han skriver: 
 

Detta är en av de mest fascinerande aspekterna av den mänskliga kunskapsutvecklingen 
och en dimension som de flesta teorier om lärande oftast bortser ifrån (Bliss & Säljö, 
1999). Människan har, i motsats till andra varelser, en väl utvecklad förmåga att omvandla 
insikter, kunskaper och till och med färdigheter till teknik. Hon kan konstruera artefakter 
(bokstavligen: av människor tillverkade ting) som bygger på och representerar kunskaper 
och erfarenheter. (Säljö & Linderoth, 2002 s. 16). 
 

Från detta övergripande, sociokulturella perspektiv, går våra tankar till på vilka sätt 
mobiltelefonen kan användas i lärsituationer kopplade till skolan. Vilka funktioner används? 
Vilka funktioner efterfrågas? Hur kan mobiltelefonen underlätta skolarbetet? 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Under vår yrkesverksamma tid i skolan har vi observerat hur det specialpedagogiska arbetet 
utförs vid sidan av den övriga verksamheten. Specialpedagogen håller ofta till i “ett litet rum 
långt borta”, fysiskt och psykiskt avgränsad från den övriga praktiken, och få elever och 
pedagoger vet vad som egentligen försiggår där. Detta har vi upplevt som en stark kontrast till 
de inkluderingstankar som genomsyrat vår specialpedagogutbildning. Vi har istället velat 
hitta vägar för att stimulera alla elevers lärande, oavsett om de anses vara i behov av särskilt 
stöd eller inte.  I högskoleförordningen kan man läsa att vi specialpedagoger ska ”leda 
utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 
elever” (Högskoleförordningen SFS 2006:1053 s. 79). Uppdraget att “leda utveckling av det 
pedagogiska arbetet” tolkar vi som en uppmaning att söka och pröva alternativa vägar med 
elevens bästa i fokus. Detta innefattar även den pedagogiska nyttan av ny teknik, något vi 
menar ofta är ett eftersatt område. Inspiration och stöd för dessa tankar fick vi i Hedvalls 
doktorsavhandling Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet 
som belyser artefakters betydelse i ett ömsesidigt samspel (Hedvall, 2009). 
 
Att fokusera på just mobiltelefonens nytta i skolsammanhang menar vi är både viktigt och 
naturligt, inte minst för att mobiltelefonen på kort tid fått en självklar plats i vårt samhälle. 
Med mobilen betalar vi våra bussbiljetter, för över pengar mellan våra bankkonton, skriver 
under våra deklarationer, söker information, spelar, fotograferar och kommunicerar både text 
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och ljud. 94 procent av alla våra svenska ungdomar i åldern 10-18 år har numera en egen 
mobiltelefon (Scb, 2010). Att använda mobiltelefonen i skolsammanhang blir därför 
detsamma som att utgå från elevernas erfarenheter och livsvärld, vilket har stöd i Lgr 11 där 
man kan läsa att undervisningen “… ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket Lgr 11, 2010, s.8). Vidare ingår det som en del i skolans uppdrag att 
främja alla elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i det gemensamma 
samhället. Den gemensamma referensram skolan ska förmedla förändras ständigt, vilket 
också ställer nya krav på dagens lärare. 
 

I Danmark har man lanserat en liten skrift riktad till lärare som vill komma igång med mobilt 
lärande (Påhlsson, 2008). Där hävdar man att mobiltelefonen så starkt bidrar till 
kommunikation, orientering och förståelse av omvärlden att den kallas för ”kulturteknik”. 
Vidare menar man att förmågan att hantera denna teknik numera är lika viktig som att kunna 
läsa, skriva och räkna. Därför är det avgörande att undervisningen i skolan följer med i 
samhällsutvecklingen och låter eleverna utveckla de kompetenser som är nödvändiga. 
Påhlsson hänvisar till Popper som i ett vidare perspektiv beskriver redskapsanvändandet som 
en exosomatisk evolution, det vill säga en utveckling av människors förmågor som äger rum 
utanför kroppen. Påhlsson refererar också till Westrheim som utvecklar den tanken och 
poängterar att mobiltelefonen inte bara är en teknisk pryl utan ett funktionellt organ utanför 
kroppen. Han pekar också på alla de artefakter som från stenåldern och framåt burit 
människors kunskaper och erfarenheter och underlättat utveckling från generation till 
generation. Denna sociokulturella syn på lärande och kunskapsutveckling fördjupas av Säljö 
(2000), som även kopplar detta till skolan och vikten av att införliva de artefakter eleverna 
finner intressanta i lärprocessen. Jönsson (2008) menar att lärandet numera måste inkludera 
framtiden och att eleverna ska rustas för sitt livslånga lärande på ett helt annat sätt än tidigare. 
Hon betonar också det enorma genomslag internet, datorn och mobiltelefonen fått och ställer 
detta i relation till de olika läroplansförändringar hon sett genom åren. Hon konstaterar att de 
förstnämnda lett till betydligt större förändringar i skolan och lärandet än läroplanerna, något 
man inom skolan nu måste ta hänsyn och förhålla sig till. 
 

Vi har erfarenheter av att enstaka elever når goda resultat genom att de skaffar sig insikter om 
sina egna lärstilar och själva hittar vägar, t.ex. i form av ljudinspelning vid föreläsning, 
fotografering av whiteboard och laborationsuppställningar, planering och påminnelser med 
hjälp av almanackan. Dagens mobiltelefoner har funktioner för allt detta. Vi har också sett 
exempel på att föräldrar till barn i behov av särskilt stöd hittat mobilapplikationer, d.v.s. 
”datorprogram” avsedda för mobiltelefonen, som varit till stor hjälp i elevens lärande. Ett 
exempel är mobilapplikationen som kan läsa upp en fotograferad text. Denna applikation 
kostar en bråkdel av vad de traditionella datorprogram med samma funktioner som används i 
skolan gör. Ytterligare en fördel är givetvis att mobiltelefonen kan användas överallt, inte 
bara i skolan. Vår tanke är därför att mobiltelefonen, som våra elever är vana vid och tycker 
om, och all den teknik och de möjligheter som mobiltelefonen erbjuder, kanske kan stimulera 
alla elevers lärande, både i och utanför skolan. Hur är det möjligt för alla att dra nytta av 
detta redskap i skolarbetet? 
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1.2 Syfte och problemformulering 

 
Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt elever, lärare och specialpedagoger upplever 
och kan föreställa sig att mobiltelefonen kan underlätta skolarbetet. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Vilka av mobiltelefonens funktioner används nu vid skolarbete i och utanför klassrummet? 
 
2. Vilka av mobiltelefonens funktioner känner elever, lärare och specialpedagoger till som 
skulle kunna underlätta skolarbetet i och utanför klassrummet? 
 

3. Vad vill elever, lärare och specialpedagoger att mobiltelefonen ska erbjuda för att man ska 
använda den som ett pedagogiskt verktyg? 
 
 

1.3 Studiens avgränsning 

 
Studien fokuserar på elevers, lärares och specialpedagogers upplevelser av mobiltelefonen 
som en resurs i skolarbetet. De eventuella nackdelar mobilanvändandet medför ligger utanför 
denna studie. Dessutom väljer vi att inte fördjupa oss i mobiltelefonens specifika teknologi. 
Undersökningen omfattar allt skolarbete, i och utanför klassrummet, individuellt och i grupp. 
 

 

1.4 Studiens upplägg 

 
Inom telefon- och IT-området används många snarlika begrepp, som m-learning och e-
learning. Några av dessa har betydelse för förståelsen av den övriga texten och beskrivs 
därför inledningsvis under rubriken litteratur. Där redogör vi också översiktligt för den 
forskning som hittills bedrivits i ämnet. Eftersom vår undersökning till stora delar utgår från 
den sociokulturella teorin beskriver vi denna hörnsten under rubriken teori. Därefter 
motiverar vi varför vi valt att utgå från just denna teori. Sedan följer metoddelen där vi 
motiverar vårt val av den fenomenografiska ansatsen och även det faktum att vi valt att 
använda både enkäter och olika former av intervjuer för insamling av data. Längre fram följer 
resultatdelen och vår analys av resultaten. Slutligen sammanfattar vi våra viktigaste slutsatser 
utifrån frågeställningarna och diskuterar betydelsen av dessa i förhållande till vår yrkesroll. 
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2 LITTERATUR 
 

2.1 Läroplanen och det sociokulturella perspektivet 

 
Jönsson (2008) menar att kunskapsbegreppet idag är mer komplicerat än någonsin. Förr 
visste man vad man behövde lära sig, och de pedagogiska frågeställningarna låg i tankarna 
om hur lärandet skulle gå till. Idag har lärandet inte bara med nuet att göra, hänsyn måste 
också tas till de kunskaper som kommer att vara viktiga i framtiden. Vad som kommer att 
vara viktiga kunskaper i framtidens samhälle är naturligtvis svårt att sia om, inte minst på 
grund av den snabba utvecklingen och globaliseringen. Hur lärandet fungerar och kan 
maximeras, exempelvis genom användandet av artefakter, är också långt ifrån självklart. 
Därför står man med frågorna om både vad och hur, vilket återspeglas i den nya läroplanen 
för grundskolan: 
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 
om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
– som förutsätter och samspelar med varandra (Lgr 11, s.10). 
 

Jönsson menar också att all ny teknologi trissat upp våra krav och att bl.a. datorn, internet och 
mobiltelefonen medverkat till större förändringar i skolan än vad nya läroplaner någonsin 
förmått göra. Att lära för framtiden innebär, enligt Jönsson, att både individen och samhället 
måste vara flexibla i sitt lärande och medvetna om att lärande är en ständigt pågående 
process. Man måste ha en beredskap för, och vara förtrogen med, att ständigt “tänka om”.  
 
Grundskolans nya läroplan fokuserar på förmågan att hantera snabba förändringar och fortsatt 
utvecklande av sitt lärande, samtidigt som man talar om en gemensam kärna, en referensram: 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla 
de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga (Lgr 11, s.9). 
 

Med ett sociokulturellt perspektiv består den “gemensamma referensram alla i samhället 
behöver” av förmågan att ta till vara och utveckla den kunskap som växt fram generation för 
generation (Säljö, 2000). Kunskap uppstår i sociala sammanhang människor emellan, men 
också mellan människor och artefakter. Samhället är i sig kunskapsbärande, liksom den 
enskilda människan och artefakten. I det sociokulturella perspektivet är det naturligt att det är 
genom att möta nya sociala sammanhang, nya relationer och nya fysiska redskap, d.v.s. 
artefakter, som lärandet utvecklas. Skolans uppdrag blir då att skapa möjligheter för elever att 
ingå i sammanhang för att utveckla förståelse, meningsskapande och förtrogenhet om hur 
centrala kulturella artefakter fungerar.  Även detta poängteras i Lgr11: “Skolan ska ansvara 
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för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr 11, s.14). Även 
Alexandersson och Limberg (2006) poängterar vikten av att alla elever utvecklar kompetens 
inom informationsområdet. Utan att kunna söka och använda information effektivt i olika 
situationer menar de att det finns risk för att kunskaperna inte kan utvecklas på ett 
meningsfullt sätt. Om inte alla elever får möjligheter att bygga upp denna kompetens, ökar 
kunskapsklyftorna mellan eleverna. 
 

En mycket vardagsnära artefakt som vi menar borde ingå i den moderna teknik som avses i 
läroplanen, är mobiltelefonen. Mobiltelefonteknologin har under de senaste 10 åren gjort 
enorma framsteg. Användningsområdena har ständigt utökats och mobiltelefonen har kommit 
att bli ett avancerat tekniskt hjälpmedel, nu när funktioner som t.ex. foto, film och 
internetanslutning tillkommit. Över 90 procent av 10-18 åringarna i Sverige har numera en 
egen mobiltelefon. De äldre barnen har mobiltelefon i större utsträckning än de yngre. 
Andelen understiger dock inte 85 procent i någon åldersgrupp bland barnen (Scb, 2010) 
 
Goggin (2006) påpekar att mobiltelefonen numera är ett personligt redskap där funktionerna 
liksom en “kostym” anpassas till individens behov och önskemål. Det är mobilens 
inneboende funktioner som i kombination med internetanslutningen bidragit till den enorma 
revolution som innebär att miljoner av människor i världen numera använder mobilen som ett 
naturligt redskap i vardagen. Den moderna mobiltelefonen är lätt att hantera och har 
anpassningsbara funktioner. Man kan inte bara vara i ständig kontakt med andra, man har 
också möjlighet att visa sin egen identitet. Mobilanvändandet har medfört nya sätt för 
människor att organisera sina liv, hantera sina jobb, sköta samhälleliga servicefunktioner, 
och, inte minst, nya sätt att lära. Trots mobiltelefonens enorma sociala genomslag är det 
enligt Goggin mycket få forskare som intresserat sig för mobilen i ett socialt och kulturellt 
perspektiv. Även om forskningen är knapphändig och fragmentarisk borde man studera 
resultaten innan man ifrågasätter mobiltelefonkulturen. Goggin menar alltså att det är av 
yttersta vikt att se mobilen ur ett socialt och kulturellt perspektiv eftersom mobilen påverkar 
sociala strukturer, relationer och beteenden hos människan men också för att få ut det bästa 
av mobiltelefonens teknologi. 
 

Castells et al. (2006) menar att ungdomars öppenhet för ny teknologi och förmågan att ta till 
sig och använda mobiltelefonen för egna syften är större än i äldre åldersgrupper. Detta i 
kombination med att mobiltelefonen blivit en symbol för erkännande av den egna identiteten, 
har lett till att det framförallt är ungdomarnas användande av mobiltelefonen som utvecklat 
densamma som kommunikationsredskap. 
 

 

2.2 Aktuella begrepp 

 
I litteraturen som rör lärande och teknologi förekommer många olika begrepp. Nedan följer 
en kort beskrivning av några begrepp som är centrala för läsarnas förståelse av denna uppsats. 
 

 Artefakter:  



12 

Redskap som är skapade av människan och som bär kunskaper och erfarenheter 
vidare. Detta innefattar både tekniska uppfinningar som telefonen och datorn, och 
symboliska och kognitiva redskap som språk, bild, skrift och lagar m.m. (Säljö, 2005). 
  
 

 E-learning (Electronic learning) : 
Ett överordnat begrepp som innefattar all inlärning via elektroniska hjälpmedel. 
Innehållet kan levereras via dator, internet, intranät, ljud- eller videoband, satellit-TV 
och CD-rom. Målet med elektroniskt stöttad inlärning är att göra den mer effektiv och 
flexibel för den lärande (Ernst, 2008). 
 
 

 M-learning (Mobile learning):  
En vidareutveckling av E-learning.  M-learning är när lärande sker med stöd av bärbar 
(mobil) teknik. Man behöver då inte vara på en fast och förutbestämd plats för att lära, 
utan kan ta tillvara på möjligheter ”när som helst och var som helst”. Begreppet M-
learning används också när man talar om samarbete bland alla dem som använder 
samma innehåll, vilket kan leda till omedelbar feedback. Exempel på olika M-
learningsobjekt är bärbara datorer, läsplattor, Mp3-spelare och mobiltelefoner (Ernst, 
2008). 
 

 TEL (Technology-Enhanced learning): 
Tekniska uppfinningar/artefakter med en social dimension som stöder och förbättrar 
inlärning med framförallt digital teknik. Exempel på detta återfinns både inom E-
learning och M-learning (Spikol, 2010). 

 
 CL (Collaborative learning) :  

En pedagogisk metod för undervisning och lärande. CL bygger på tanken att lärande 
är en naturlig social handling. Grupper av elever och lärare arbetar tillsammans för att 
lösa en uppgift genom att samtala, presentera och försvara idéer och utbyta åsikter. 
Eleverna skapar sig sedan sina egna begreppsliga ramar och förlitar sig inte enbart på 
sakkunniga eller en text.  (Laurillard, 2008). 

 

 

2.3  Tankar kring inlärning, pedagogik och teknologi 

 
Laurillard (2008) anser att man bör ta hänsyn till olika inlärningsteorier för att kunna förstå 
vad som krävs för att lärande ska ske. Hon beskriver fyra hörnstenar, instruktivism, 

konstruktivism, social learning och collaborative learning. I skolan kan det instruktivistiska 
synsättet exemplifieras genom att läraren presenterar ett förutbestämt ämne, föreläser och 
låter eleverna ställa frågor. Lärandet syftar till ett förutbestämt mål som läraren styr mot. I det 
konstruktivistiska synsättet tillrättalägger läraren en pedagogisk miljö utifrån elevernas 
individuella behov och genom feedback och reflektion utvecklas lärandet vidare mot det 
givna målet.  Inom social learning betonas istället styrkan i att låta eleverna presentera sina 
tankar och idéer för varandra. I den efterföljande reflektionen prövas tankarna mot varandra 
och en vidareutveckling sker gemensamt i gruppen. Collaborative learning, CL, bygger på 
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konstruktivismens grundtankar och adderar dessutom samspelsaspekten från social learning. I 
den för varje individ tillrättalagda pedagogiska miljön får eleven själv välja strategi för 
uppgiften. Efter feedback från läraren delar eleven med sig av sina erfarenheter och 
reflekterar över egna och andras tankar i fortlöpande växelverkan tills man nått målet. 
 

Laurillard menar att man bör dra större nytta av den nya teknologi och de artefakter 
människan skapat inom IT även i skolarbetet. Dagens läroplaner har ambitiösa mål vad gäller 
kunskapens kvalitet och kvantitet. Därtill läggs höga krav angående elevens rätt att utvecklas 
i enlighet med de egna förutsättningarna, få individuell support och göra egna val i ”en skola 
för alla”. Kombinationen av alla dessa krav gör att behovet av lärarresurser ökar 
explosionsartat och kostnaderna skjuter i höjden. Trots ekonomiska satsningar har man inte 
kommit i närheten av de önskade resultaten. Med bakgrund av detta menar Laurillard att det 
är en nödvändighet att vi börjar använda den nya teknologin ur ett pedagogiskt 
nyttoperspektiv. Alltför ofta har man i pedagogisk verksamhet använt teknologi som är avsett 
för något annat ändamål. Vi har använt teknologin nästan enbart som en presentationsform 
och därmed gått miste om de pedagogiska möjligheterna. Istället för att ställa frågan ”Vad 
kan vi använda teknologin till?” bör vi fördjupa frågan till ”Vad kan teknologin göra för oss?” 
(d.v.s. vad vill vi uppnå, hur vill vi använda teknologin?), menar Laurillard. Lärarna bör 
själva driva frågan och ställa undervisningen och den pedagogiska nyttan i centrum, d.v.s. 
ställa krav och låta teknologin möta upp: ”Technology works best when it has to meet a 
challenge; and worst when it is a solution looking for a problem” (Laurillard, 2008 s.9). 
 
I svensk skola har man sedan många år gjort stora IT-satsningar. Resultaten har dock varierat. 
I rapporten Digitala illusioner- om IT och media i skolan (Lorentzon & Rehnberg red, 2004) 
refererar man till Alexandersson och Limberg som menar att lärarna har haft för lite kunskap 
om både IT och lärprocesser och att eleverna därför fått ägna sig åt mållös 
informationssökning, utan dialog och reflektion. När lärarna saknar kunskap och helhetssyn 
ställs inte de rätta frågorna och den kunskapsutveckling man eftersträvar uteblir. Vidare 
menar man i rapporten att undervisningen ibland blir till en ”lek med nya prylar”. Säljö 
(2005) gör i detta sammanhang en liknelse med barns lek med leksaker i ett badkar. Oavsett 
hur länge eller ofta barnet leker, kommer det troligtvis inte fram till Arkimedes princip. Här 
behövs en lärare som motiverar, strukturerar och visar på helhet och sammanhang, kort sagt 
en lärare som ställer de rätta frågorna. Ahlberg (2001) menar att lärare inte bara behöver 
kunskap i ämnet utan också förståelse för hur inlärning sker. Detta för att skapa bästa möjliga 
inlärningsmiljö och deltagande för alla elever.  
 
Jönsson (2008) oroar sig för de nuvarande lärarnas okunskap kring helhet och sammanhang. 
Hon menar att eleverna, som ofta arbetar i projektform, bara får med sig “öar av kunskap” 
som ett resultat av lika fläckvisa kunskaper hos lärarna och bristen på pedagogiska strategier 
kring undersökande arbetssätt. Eleverna lär sig alltså “mycket om lite” och saknar 
övergripande helhetssyn. Detta strider mot grundskolans läroplan, där man kan läsa: “En 
viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem” (Lgr11, 2010 s. 9). Jönsson understryker trots allt de fantastiska möjligheterna 
teknologin erbjuder när en kunnig pedagog ser till att de utnyttjas för ett klart syfte och med 
en övergripande helhetssyn. Jönsson funderar också över tidsperspektivet när de pedagoger vi 
nu har i våra skolor är de som själva fått med sig “öar av kunskap” genom sin skolgång. 
Därför skulle det ta minst två generationer att få till en förändring, menar hon. 
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Laurillard (2008) analyserar orsakerna till lärarnas okunskaper i några centrala punkter: 
 

 Undervisning är ett komplext system av starka intressen: styrdokument, 
kvalitet/inspektion m.m. Dessa har inte förändrats i takt med teknologin. Vårt system 
bygger på kontroll, inte på lärande. 

 
 IT förändras snabbt. Det har tagit många år att bygga upp nuvarande skolsystem, och 

det har helt enkelt inte funnits tid att utveckla IT. 
 

 Ledarna inom skolan har inte tillräcklig kunskap (och de som har det, har inte 
tillräcklig makt). 

 
 Skolsystem är en nationell, politisk fråga. Därför står det i mångt och mycket emot 

globala idéer och kommersiella uppfinningar. 
 

 Hierarkin inom skolväsendet gör att lärarna varken ges tid eller möjlighet att utveckla 
kvaliteten i lärandet genom IT. 
 

Laurillard konstaterar att lärarna bör lära lika mycket som studenterna och, framförallt, på 
samma sätt. Det gäller att se IT för vad det verkligen är. Fokus bör läggas på pedagogik och 
frågan om vad lärande egentligen är, snarare än på teknikutbildning. Dessutom krävs 
samarbete mellan olika lärare samt mellan lärare och politiker. Politiker bör ha mer insyn och 
kunskap om skolan och lärandemiljön, samtidigt som lärare borde få tid att utveckla, pröva 
och reflektera över sina arbetssätt: ”We have to rethink the nature of the profession, seeing 
teachers as reflective practitioners, action researchers, collaborative innovators- a learning 
profession in a learning system” (Laurillard, 2008 s.28) 
 
Spikol skriver i sin doktorsavhandling (Spikol, 2010) att det största forskningsområdet inom 
TEL handlar om datorstödd collaborative learning som tar hänsyn till både individen och 
gruppen i lärprocessen. I den egna forskningen har han använt mobiltelefonen som dator. 
Spikols främsta intresseområde är designen av den mobila teknik som kan stödja lärande 
utanför klassrummet. Hans avhandling omfattar tre olika fältstudier med inlärningsaktiviteter 
i matematik och naturkunskap, designade för att användas både i klassrummet och i 
utemiljön. Forskningen visar att den uppkomna lärmiljön sammanför mobiltelefonen med 
lärande i en kombination av fysisk aktivitet och mentalt engagemang. Ett stort värde ligger i 
att både lärare och elever ingår i samma sociala och tekniska system så att de interagerar med 
varandra. Spikol konstaterar att TEL måste anpassas till skolan och designas för de behov 
som finns inom lärande. Det är inte intressant att bara titta på hårdvara och mjukvara, det 
viktiga är lärmiljön och den mänskliga aspekten på lärande och skapande.    
 
På en lärarhögskola i Arth Goldau i Schweiz (http://www.projektschule-goldau.ch/das-
iphone-projekt, 2012) fick mediasektionen till uppgift att genomföra ett tvåårigt 
Iphoneprojekt. Projektet genomfördes i en grundskola i nära samarbete med högskolan. 
Genom att sammanställa och dokumentera olika undervisningsmetoder kunde slutsatser dras 
som blev värdefulla för lärarutbildningen i stort. Huvudmålet för detta projekt var att 
undervisningskvaliteten i grundskolan kontinuerligt skulle förbättras. Ett annat mål var att 

http://www.projektschule-goldau.ch/das-iphone-projekt
http://www.projektschule-goldau.ch/das-iphone-projekt
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lära eleverna hantera och använda den nya teknologin i alla ämnen och då i första hand som 
ett hjälpmedel i undervisning och läxläsning. Iphoneprojektet, som nyligen avslutats, har fått 
stor uppmärksamhet i olika medier runt om i Europa. Eftersom projektet pågått till mitten av 
2011 har inte hela utvärderingen varit tillgänglig för oss att läsa. Läraren i klassen som var 
med i projektet har dock  lagt märke till vissa förändringar, till exempel: 

 Kommunikationen har förändrats och blivit bättre mellan eleverna och de tar 
snabbare kontakt med läraren. 

 I matematik utför eleverna fler uppgifter än tidigare. 

 I franska och engelska har uttalet hos eleverna märkbart förbättrats. 
  

2.4 Mobiltelefon och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

 
Oavsett vilka möjligheter mobiltelefonen erbjuder oss, är den mest intressanta frågan hur vi 
förhåller oss till den nya tekniken.  Hedvall (2009) säger i sin avhandling Aktivitetsdiamanten 
- en modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet: ”Det är bara den teknik som är 
accepterad som kan användas och utvecklas” (Hedvall, 2009 s. 33, refererar Castells, 1996). 
Så sent som i juli 2011 publicerades två för denna undersökning intressanta artiklar på 
Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. I den första sammanfattas de funktioner 
mobiltelefonen har som skulle kunna användas som ett verktyg vid inlärning (www.spsm.se, 
2011). Förutom ljudinspelning, fotografering och träningsprogram via applikationer ses också 
musik för ljudavskärmning, kalender och påminnelsefunktion som viktiga hjälpmedel vid 
direkt eller indirekt inlärning. I figur 1 visas några av de moderna mobiltelefonernas 
funktioner som kan gynna inlärning: 
 

 
Figur 1 Modell över mobiltelefonens många funktioner (Ernst, 2008 s. 18) 

 

http://www.spsm.se/
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Speciellt poängteras fördelarna kring mobiltelefonens tillgänglighet, popularitet och 
vardagsnära ställning, vilket gör att den inte uppfattas som utpekande. För barn och 
ungdomar är mobiltelefonen mycket värdefull och associeras inte med de negativa 
föreställningar som ofta omger andra typer av hjälpmedel. Danielsson och Liljeroth (1998) 
menar att det som är avgörande för en människas utvecklingsmöjligheter är vilka 
föreställningar och uppfattningar som omger individen. För att inkludera alla elever i skolans 
verksamhet är det viktigt att poängtera att det är skolans ansvar att anpassa sig till eleven i 
större utsträckning än tvärt om.  I den andra artikeln på samma hemsida presenteras den 
första mobilapplikation som skapats av Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete 
med ett företag. Denna applikation är framtagen utifrån ett behov av teckenstöd vid 
kommunikationsinlärning. 
 

Enligt högskoleförordningen är en del av det specialpedagogiska uppdraget att ”leda 
utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 
elever” (Högskoleförordningen SFS 2006:1053, s. 79). I relation till grundskolans läroplan, 
där man pekar på skolans ansvar att lära eleverna använda modern teknik för bl.a. 
kommunikation, skapande och lärande (Lgr 11, 2010 s. 14), kan det ses som naturligt att 
specialpedagogen ska leda utveckling även inom det tekniska området. Detta stämmer väl 
överens med den sociokulturella synen på lärande. Enligt Säljö (2005) är det just 
kommunikation och artefakter som främst formar grunden för människans lärande och 
utveckling.  
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3 TEORI 

 

3.1 Förändrad syn på lärande 

 
Hur människor lär sig har diskuterats i många århundraden, men är fortfarande till stora delar 
en gåta. Redan på 400-talet f.Kr. formulerade Platon lärandets mest berömda paradox när den 
unge Menon i en dialog med Sokrates invänder: Hur kan man söka efter någonting när man 
inte vet vad det är man söker? Om man skulle stöta på det skulle man ju inte känna igen det? 
Sokrates svar på frågorna är att vi inte kan erhålla någon kunskap om världen. Kunskapen 
finns istället lagrad i den odödliga själen som oavbrutet följer människans dödliga kroppar. 
Lärande är alltså i grunden en fråga om återerinring, menar Sokrates, som i sina dialoger 
använder den maieutiska, förlösande, metoden. Där delas frågorna och påståendena upp i 
delmoment och genom logiska resonemang och motsägelser “förlöses” den kunskap som 
finns lagrad i själen. Detta liknar det man i modern pedagogik närmast skulle kalla 
“lotsning”. 

På senare tid, framförallt från senare delen av 1800-talet och framåt, har man intresserat sig 
för lärande även inom psykologin. Det handlar då främst om forskning kring minnets 
egenskaper och olika former av betingning, d.v.s. det faktum att vissa stimuli utlöser reflexer 
vilka kan förstärkas eller försvagas (Marton & Booth, 2000). Ivan Pavlovs klassiska 
betingning genom försöket med hundarna är troligtvis det mest kända exemplet på detta. 
Först mätte man hundarnas salivutsöndring när de blev serverade mat. Därefter lät man en 
klocka ljuda samtidigt som maten serverades. I det sista steget lät man ljudet av klockan helt 
ersätta måltiden, men man kunde konstatera att hundarnas salivutsöndring förblev densamma. 
 
Den man som fortsatte utveckla Pavlovs tankar och vidgade den så kallade behaviorismen var 
Skinner. Han menade att den enskilda individen kan liknas vid en passiv mottagare av intryck 
utifrån och att inlärning sker med hjälp av en rad stimulus och responsförbindelser. Ett 
stimuli kan till exempel vara en fråga och en responsförbindelse ett svar. Inom behaviorismen 
är det viktigt att man följer en logisk ordning vid inlärning, individen måste automatisera ett 
steg för att kunna gå vidare till nästa (Säljö, 2000). Det psykologiska förhållningssättet är en 
typ av kognitivism, där det yttre, d.v.s. handlingar och agerande, förklaras i termer av det 
inre, d.v.s. psykiska representationer. Även om detta psykologiska förhållningssätt till lärande 
belyser intressanta aspekter av lärandets natur, menar Marton och Booth (2000) att det bara 
förklarar att någon gör någonting, men lämnar frågorna om hur och vad obesvarade. 
 

Dessa frågor försöker istället konstruktivismen förklara. Under 1900-talet företräddes denna 
inriktning av två stora giganter inom pedagogiken: Piaget och Vygotsky. Piaget fokuserade på 
individens utvecklande av kunskap i sitt samspel med omgivningen, där omvärlden och 
individen anpassas och omformas i en ständig växelverkan. Liksom Platon ansåg Piaget att 
kunskapen kommer från individen, men medan Platon ansåg att kunskapen fanns lagrad i 
människan från början, menade Piaget att kunskap både uppstår och utvecklas inom individen 
(Marton & Booth, 2000). 
 

Vygotsky företrädde den sociala kontruktivismen, som lägger extra tyngd vid allt det som 
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finns runtomkring individen, och då framförallt relationer. Kunskap anses där uppstå i 
relationerna människor emellan, men också i relationerna mellan människor och omvärld. 
Kunskapen uppstår, bärs vidare och utvecklas i de olika förmågor som koordinerar 
relationerna, även i redskap, d.v.s. artefakter. I ett större perspektiv bärs dessa tankar vidare, 
t.ex. inom det sociokulturella perspektivet som företräds av bl.a. Säljö, till att omfatta bärande 
och utvecklande av den gemensamma och individuella kunskapsbanken i samhället 
generation för generation. 
 

Enligt Marton och Booth (2000) bör man överge den strikta uppdelningen mellan det inre och 
det yttre i teorierna om lärande. Människan lever i världen och påverkar sin omvärld i allt hon 
gör, liksom hon påverkas av hela den värld av ting, artefakter och relationer hon är en del av. 
I en fenomenografisk anda menar Marton och Booth att man istället ska fokusera sin 
forskning på hur människor erfar fenomen i sin omvärld, något vi utvecklar under rubriken 
metod.  
 

 

3.2 Sociokulturell teori 

 
I grundskolans läroplan kan man läsa: “Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga 
om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa” (Lgr11, 2010 s. 9,). 
 

Med ett sociokulturellt synsätt på människan och hennes utveckling framstår hon som en 
social varelse som påverkar omvärlden lika mycket som hon själv påverkas av sin omgivning 
(Säljö, 2005). Även artefakterna står under ständig förändring och utveckling i växelverkan 
med människor och övrig omgivning. Varje generation ärver ett stort antal artefakter som ses 
som självklara förutsättningar i vardagslivet. De ingår som den del i det s.k. kollektiva 
minnet, de kunskaper och färdigheter som finns organiserade i samhället, och som fortsätter 
att formas generation för generation. Lärandet och utvecklingen är därför ett ständigt samspel 
mellan människor, artefakter och naturliga faktorer i ett socialt sammanhang. Detta menar 
Säljö är grunden för den sociokulturella evolutionen. Han skriver: 
 

Vi gör oss bekanta med en del av dessa kollektiva resurser, men behärskar dem aldrig 
helt och fullt, vi lånar dem men äger dem aldrig helt. Vi tar aldrig över kulturella 
redskap i fix och färdig form, vi måste alltid blåsa liv i dem med våra egna erfarenheter 
och vår egen förmåga att rekonstruera en del av de perspektiv och insikter de pekar 
emot. Vi måste låna ut vår egen subjektivitet och vår egen energi för att bli delaktiga i 
hur man använder sådana redskap (Säljö, 2005 s. 240f) 
 

Säljö fokuserar speciellt på artefakternas betydelse för människans lärande och utveckling i 
sociala sammanhang. I mötet med en ny artefakt följer en tid av intensiv användning där 
lärandet mer handlar om redskapets funktioner och förutsättningar än om det lärande 
redskapet syftar till att främja. När denna fas är avslutad, normaliseras artefakten och 
införlivas i det vardagliga livet. Den kan då förändra vårt sätt att arbeta, kommunicera och 
leva, vilket i sin tur leder till att vårt sätt att lära och att tolka världen förändras. 
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Säljö menar att man måste övervinna det ursprungliga motstånd man ofta känner inför 
användandet av det nya redskapet. Motståndet kan bottna i all den tid som måste läggas på 
att förstå själva redskapet i den initiala fasen men också i att man inte intuitivt har en känsla 
för redskapets kommande nytta eller vilka förutsättningar det har för ytterligare utveckling. 
Dessutom finns ofta också en rädsla för att gamla kunskaper i det kollektiva minnet efter en 
tid ska gå förlorade. 
 

Eftersom vårt syfte med undersökningen handlar om upplevelser av mobiltelefonens 
ställning och pedagogiska möjligheter, är Säljös tankar kring artefakternas betydelse för 
människan och samhället något vi valt som en grundläggande hörnsten i vårt arbete. 
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4 METOD 

 

4.1 Metodövervägande/ val av metod 

 
Rossman och Rallis (2003) skriver att den kvalitativa forskningen söker svar på frågor som 
framträder i sociala sammanhang och kontexter, d.v.s. frågor som handlar om hur människor 
tänker och agerar i olika situationer. Syftet är att lära sig mer om sammanhang i den sociala 
vardagsvärlden. Kvantitativa studier, däremot, handlar huvudsakligen om att räkna och mäta 
för att genom beräkningar dra statistiska slutsatser om skillnader och likheter. I den 
kvantitativa studien är alltså inte det enskilda fallet av intresse. Kvantitativa data ingår dock 
ofta som en del i en kvalitativ studie och vice versa (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan en 
studie påbörjas är det av yttersta vikt att man klargör vilket förhållande som råder mellan 
kvalitativa och kvantitativa data och hur dessa ska användas och analyseras i förhållande till 
syftet (Denscombe, 2009). 
 

Det är syftet med studien, tillsammans med de praktiska förutsättningarna, som bör avgöra 
valet av forskningsmetod (Åsberg, 2001). Eftersom syftet med vår studie är att förstå den för 
individen upplevda och tänkbara nyttan av att använda mobiltelefonen vid lärande i 
skolarbete, är det naturligt att anta en i huvudsak kvalitativ ansats.  
 

4.1.1 Fenomenografi 

 
Utifrån vårt syfte, våra praktiska villkor och valet av den kvalitativa ansatsen sökte vi efter en 
fungerande forskningsmetod, och valde det fenomenografiska förhållningssättet. 
 
Ordet fenomenografi är en sammanslagning av fenomen och grafia, där det förstnämnda 
härstammar från grekiskans fainesthai, med betydelsen “det sig visande, det tydliga”. 
Stammen fa- betyder ungefär “det som visar sig i sig självt, det uppenbara” medan stammen 
grafi- syftar på att beskriva något som är, i ord eller bild (Marton & Booth, 2000 refererar till 
Kroksmark, 1987) Tillsammans kan orden därför sägas stå för en aktiv verksamhet som 
beskriver det studerade som kvalitativt skilda fenomen. Marton och Booth (2000) menar att 
fenomenografin varken är en metod eller en teori: “Fenomenografi är snarare ett sätt, en 
ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en 
specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och 
förståelse i en pedagogisk miljö” (Marton & Booth 2000 s. 147) Även om pedagogiska 
frågeställningar är fenomenografins huvudområde, hittar man numera ofta fenomenografiska 
ansatser även inom medicinen, när människors erfaranden av effekter och bieffekter ska 
undersökas. 
 

Den grundläggande fenomenografiska tanken är att människors sätt att handla i olika 
situationer är en återspegling av människornas förmågor att erfara något på ett speciellt sätt 
(Marton & Booth 2000). Med ett fenomenografiskt synsätt gör man alltså ingen åtskillnad 
mellan psykiska och fysiska fenomen när man studerar på vilka sätt människor erfar sin 
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omgivning. Erfarande definieras som beskrivningar av den interna relationen mellan individ 
och fenomen. De visar vilka kombinationer av aspekter vi är medvetna om, och fokuserade 
på, i en bestämd situation. När vi exempelvis lär oss av en skriven text kan vi vara fokuserat 
medvetna om texten som ord att lära sig utantill, textens struktur, både såsom den ter sig på 
papperet och innehållsmässigt, textens mening i förhållande till våra tidigare erfarenheter 
m.m. Detta är exempel på s.k. strukturella och referentiella aspekter av erfarande. 
Pedagogiskt sett anses dessa aspekter vara mer eller mindre kraftfulla och fruktbara vid 
inlärning. Därför ordnas de ofta hierarkiskt. Att erfara en text som “ord att lära sig utantill” är 
en aspekt av lägre rang, en strukturell aspekt, till skillnad från t.ex. “textens mening i 
förhållande till våra tidigare erfarenheter”, som har högre rang. Ett och samma fenomen, i 
detta fall en skriven text, uppfattas alltså olika av olika personer, beroende på tidigare 
erfarenhet, sammanhang m.m. Vilken vikt som läggs vid de olika aspekterna är viktigt för 
lärandet, liksom hur många av aspekterna man klarar av att hantera samtidigt. Detta skapar en 
mängd variationer. Marton och Booth (2000) skriver: “ Skillnader dem (d.v.s. variationerna, 
vår amn.) emellan är pedagogiskt viktiga skillnader, och förändringar dem emellan anser vi 
vara den viktigaste formen av lärande” (Marton & Booth, 2000 s. 146).  Variationer ska alltså 
inte förväxlas med variationer i undervisningsmetoder. I ett fenomenografiskt perspektiv är 
lärarens uppgift att synliggöra, eller peka på, någon skillnad eller likhet som gör det möjligt 
för den lärande att ändra sitt synsätt på ett visst fenomen. Den lärande har då möjlighet att 
ändra förhållandet av de olika aspekterna, vilket ger nya insikter. I exemplet med den skrivna 
texten skulle en fråga om textens innehåll i förhållande till egna erfarenheter kunna få den 
lärande att se texten på ett annorlunda sätt. En ovan läsare fokuserar ofta på texten som 
enskilda ord, medan den vana läsaren direkt försöker finna struktur och mening. Holmqvist 
(2004) skriver: “Att lära innebär att man på något sätt skiftar perspektiv, att det som tidigare 
varit bakgrund framträder på ett tydligare sätt och att det man först riktat sin uppmärksamhet 
mot utgör bakgrunden” (Holmqvist, 2004 s.77). En kritisk aspekt är en aspekt som genom att 
synliggöras får den lärande att ändra sitt synsätt, vilket ger ett annat utfall och ofta en djupare 
och mer komplex förståelse. 
 

Det är den interna relationen mellan den som erfar och det som erfars som står i fokus och 
lika stor vikt läggs vid de båda delarna. Varje individ anses bära på skilda sätt att erfara ett 
fenomen och i varje sammanhang framträder sätten i olika styrka och i olika kombinationer. 
Förmågor kring att samtidigt erfara ett fenomen på flera olika sätt blir naturligtvis centrala. 
Den fenomenografiska forskningens syfte är alltså att beskriva fenomen så som andra ser 
dem samt framhäva och strukturera de kvalitativa variationer man kan finna i sätten att erfara. 
Det är variationerna som är det centrala, både mellan människor och inom en och samma 
individ (Marton & Booth, 2000). 
 

Inom den fenomenografiska forskningen används beskrivningskategorier för att ordna de 
kvalitativt skilda nivåerna av erfarande.  Marton och Booth (2000) ställer tre grundläggande 
krav på dessa kategorier. Det första handlar om att kategorierna ska vara tydligt 
sammanbundna med det fenomen som undersöks, så att varje kategori avslöjar något 
specifikt och väl avgränsat om fenomenet. Det andra anger att kategorierna ska vara logiskt 
relaterade till varandra, gärna hierarkiskt, medan det tredje handlar om att antalet 
beskrivningskategorier bör vara så litet som möjligt. 
 

När man inom en fenomenografisk studie samlar in data gör man ett relativt litet urval ur de 
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grupper man vill undersöka. Inga anspråk görs på att visa människors erfarande på ett 
generellt plan eftersom det vore mycket svårt att fånga alla de aspekter som är inblandade vid 
ett erfarande och man måste vara medveten om att människors erfarande skiljer sig från stund 
till stund. Däremot anser man sig inom fenomenografiska studier kunna finna variationer i 
erfarandet som kan generaliseras på en kollektiv nivå. Ofta används intervjuer eftersom man 
vill variera vad som fokuseras i frågorna. Även om man som intervjuare ska sträva efter att se 
fenomenet så som den intervjuade erfar det, bör man som intervjuare vara medveten om vilka 
olika utgångspunkter den intervjuade kan ha. Då kan man ställa de frågor som väcker den 
intervjuades medvetande och, som Marton och Booth uttrycker det, frigör den intervjuades 
hitintills ”otänkta tankar”. 
 

Ibland anses fenomenografin vara en gren av fenomenologin, men Marton och Booth (2000) 
vill avfärda denna tanke. Visserligen har de båda synsätten erfarandet som utgångspunkt, där 
det inte finns några rätt eller fel, men medan forskaren inom fenomenologin 
traditionellt involverar sin egen erfarenhet och drar en klar skiljelinje mellan den 
oreflekterade erfarenheten och det begreppsliga tänkandet, fokuserar man inom 
fenomenografin på någon annans erfarenheter och letar efter struktur och mening både i den 
oreflekterade erfarenheten och i det begreppsliga tänkandet. Istället för att, som inom 
fenomenologin, fråga “Hur erfar personen världen?”, fördjupas frågeställningen till: “Vilka 
kritiska aspekter finns det hos sätt att erfara världen, som gör att människor kan hantera den 
på mer eller mindre effektiva sätt?” (Marton & Booth, 2000 s.153)   
 

Vårt intresse för den fenomenografiska ansatsen uppstod när vi insåg att metoden kunde vara 
ett verktyg för att genomföra vår undersökning ur ett sociokulturellt perspektiv. Enligt den 
sociokulturella teorin uppstår lärande och utveckling i relationer, både mellan människor, 
artefakter och omgivning, och allt lärande förutsätter förändring. Genom den 
fenomenografiska ansatsen har vi möjlighet att synliggöra de kritiska aspekterna i pedagogers 
och elevers erfarande av mobiltelefonen i skolarbetet. Inom fenomenografin menar man att 
dessa kritiska aspekter kan få människor att ändra sitt synsätt och därmed skapa den 
förändring som i den sociokulturella teorin krävs för lärande. 
 

Med tanke på undersökningens syfte, att undersöka hur elever och pedagoger upplever nyttan 
med mobiltelefonens funktioner i skolarbete, är deras perspektiv på mobiltelefonen som 
redskap central. Vilka variationer i erfarande framträder, och vilka är de kritiska aspekter man 
behöver få syn på för att skifta perspektiv? I vår småskaliga studie blir inte de enskildas 
upplevelser lika intressanta som de variationer i erfarande som framträder. Även detta är en 
orsak till att vi valt den fenomenografiska ansatsen. Inom fenomenografin är det dessutom 
möjligt att kategorisera och generalisera dessa pedagogiskt viktiga variationer. Därför är det 
till stora delar fenomenografiska ansatser vi använt vid vår analys av undersökningen. 
Ytterligare stöd för vårt val av den fenomenografiska ansatsen fann vi i tankarna att 
skapa reflektioner kring och medvetandegöra det vardagliga. 
 

4.1.2 Enkäter och intervjuer 

 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att intervjun är en mycket lämplig metod för att 
erhålla kvalitativa data, då man har möjlighet att få fördjupade beskrivningar av 



23 

respondentens livsvärld. Eftersom vi valt den fenomenografiska ansatsen, med fokus på 
variationer av erfarande, blev det därför naturligt att samla in studiens data genom intervjuer.  
Dessutom menar Marton och Booth (2000) att intervjun har den stora fördelen att 
intervjuaren kan invänta och utnyttja respondentens reflektioner för att få en så nyanserad 
bild som möjligt. Intervjuaren kan t.ex. skifta fokus i sina frågor och lägga till följdfrågor 
utifrån respondentens svar. För att kunna formulera relevanta frågeguider inför intervjuerna, 
men också för att kunna verifiera intervjurespondenternas föreställningar, ansåg vi det vara av 
vikt att samla in en större mängd data kring vissa frågor. Detta gjordes med hjälp av en enkät. 
Enkäten vände sig till ett större antal respondenter än intervjuerna, men har alltså en 
understödjande roll i vår studie. 
 

Säljö (2000) poängterar skillnaderna mellan det upplevda, det sagda och det objektivt 
observerade, något man måste vara mycket medveten om vid undersökningar av detta slag. I 
vår studie undersöks det upplevda och tänkbara, utan jämförelse med det objektivt 
observerbara. Det skolarbete som nämns i syftet refererar inte enbart till vad som händer 
under elevernas schemalagda tid i skolan, utan omfattar deras upplevelser av mobiltelefonens 
nytta vid skolarbete “var som helst och när som helst” under alla dygnets timmar. För någon 
annan, mer omfattande studie i både tid och rum, hade det dock varit intressant att göra 
observationer kring det faktiska användandet av mobiltelefonen i relation till det upplevda. 
Dessutom hade det varit intressant att jämföra tidigare forskning eller forskning i andra 
länder. Vår upplevelse är dock att det finns mycket lite skrivet i detta ämne och att 
utvecklingen går så snabbt att den forskning vi hittat ofta saknar relevans för våra 
frågeställningar. Därför har vi inte kunnat använda dokumentforskning som metod i detta 
arbete. 
 

Enkätens stora fördel är att den kan samla in stora mängder data på kort tid och att de med 
lätthet kan användas på stora geografiska områden. När det gäller att gå på djupet för att få en 
förbättrad förståelse av tankar och förställningar är dock intervjun en lämpligare metod (Bell 
2008). Som intervjuare/samtalsledare har man möjlighet att gå in på motiv, tankar och 
känslor som ligger bakom respondentens svar. Även tysta budskap, som mimik och pauser, 
kan ge möjligheter till fördjupad information i intervjun. Denscombe (2009) anser att 
intervjuer lämpar sig om forskaren vill ha insikt i människors uppfattningar, känslor och 
erfarenheter då dessa behöver utforskas på djupet och i detalj istället för med enstaka ord 
vilket ofta blir fallet i enkäter. En skicklig intervjuare kan uppmuntra respondenterna till att 
diskutera även personliga frågor på ett ärligt och öppet sätt utan att känna sig utelämnade. En 
effekt som inte kan bortses från i analysen är intervjuarens påverkan på respondentens svar 
och tvärtom, d.v.s. respondentens påverkan på intervjuaren och intervjusituationen. Detta har 
ofta framhållits som en av intervjuernas stora nackdelar, då tillförlitligheten i både 
datainsamlingen och analysen påverkas (Denscombe 2009). Därför är det viktigt att man är 
medveten om denna växelverkan mellan intervjuare och respondenter och kritiskt granskar 
dess betydelse för studien. 
 

May (2001) och Denscombe (2009) poängterar att det finns olika sätt att genomföra en 
intervju på såsom strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. En strukturerad intervju 
är styrd av förutbestämda, detaljerade frågor och svarsalternativen är begränsade genom fasta 
alternativ. Även ordningsföljden på frågorna är förutbestämd och inget utrymme finns för 
spontana följdfrågor eller diskussion. Jämfört med en strukturerad enkät har intervjuaren 
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dock fördelen att kunna förklara frågorna eller svarsalternativen om respondenten tvekar över 
dess betydelser. Den strukturerade intervjun är lämplig när man vill samla in en stor mängd 
data, sortera den och statistiskt granska resultatet. Datainsamlingen har då en kvantitativ 
karaktär. Som ovan intervjuare kan detta ses som en fördel samtidigt som man går miste om 
möjligheten att göra en fördjupande, kvalitativ analys. De uppenbara nackdelarna med den 
strukturerade intervjun rör också svårigheterna i att formulera de detaljerade frågorna och 
fånga alla de relevanta svarsalternativen för att få uttömmande svar (Bell 2006). 
 

En ostrukturerad intervju har en öppen karaktär där det är möjligt för den intervjuade att 
besvara frågorna utifrån sin egen referensram. Ofta introduceras ett tema i en pilotintervju där 
de fria svaren sedan ligger till grund för att formulera studiens syfte och frågeställningar (Bell 
2006). Intervjuarens roll är att ha minimal inverkan på intervjun. Bland fördelarna med den 
ostrukturerade intervjun brukar man framhäva chansen att upptäcka nya teman och frågor 
Wibeck (2010). De främsta nackdelarna rör tidsåtgången i analysen och svårigheten i att 
sortera och hitta mönster i insamlat stoff. För ett gott resultat i en ostrukturerad intervju krävs 
därför en skicklig och van intervjuare (Bell 2006). 
 

En semistrukturerad intervju är ett mellanting mellan en strukturerad och ostrukturerad 
intervju. Frågorna i en semistrukturerad intervju är till viss del är specificerade men lämnar 
utrymme för intervjuaren att vara flexibel att ställa spontana följdfrågor som kan fördjupa, 
förtydliga och utveckla svaren genom en dialog (May 2001, Denscombe 2009). Fördelen 
jämfört med en ostrukturerad intervju är att man lättare kan behålla fokus på de frågor man 
vill ha besvarade, samtidigt som man har möjlighet att fördjupa och utvidga frågorna och 
därmed få en kvalitativ karaktär på studien. Därför valde vi den semistrukturerade 
intervjuformen i denna studie. Ytterligare en orsak till detta val är att vi saknar den vana som 
krävs vid ostrukturerade intervjuer. 
 

I denna studie är syftet att undersöka respondenternas upplevda och tänkbara 
användningsområden för mobiltelefonen i skolarbetet. Intervjudelen av undersökningen 
genomfördes med elever, lärare, specialpedagoger och en speciallärare. Till elevintervjuerna 
valdes grupper om 3-4 elever, eftersom vi ville att eleverna skulle stimuleras och inspireras 
av varandra för att på så sätt komma närmare svaren på våra frågeställningar. Ytterligare ett 
skäl till att låta eleverna ingå i gruppintervjuer istället för individuella intervjuer, var att vi 
ville att de skulle uppleva en större trygghet.  Vid intervjuer, liksom vid alla andra typer av 
relationer, uppstår ofrånkomligen en ojämlikhet i fråga om makt. Detta behöver inte vara ett 
hinder, så länge man är medveten om ojämlikheten och vad den kan leda till (Kroksmark & 
Åberg, 2007). Fördelarna med gruppintervjuer jämfört med personliga intervjuer är också att 
man kan öka antalet och urvalet respondenter och att man därigenom kan få en större 
variation av data. Den stora datamängden kan dock bli en belastning i analysen och det kan 
vara svårt att särskilja de olika respondenternas svar (Denscombe, 2009). Till denna studie 
valde vi en typ av gruppintervju, fokusgruppintervju, som utnyttjar samspelet inom gruppen 
för att samla in data. Enligt Denscombe (2009) blir intervjuarens roll i en fokusgrupp att vara 
en samtalsledare som skapar gynnsamma förutsättningar för alla i fokusgruppen. Detta 
underlättas om respondenterna fått ett gemensamt stimuli, en gemensam erfarenhet eller 
utgångspunkt. I vårt fall var utgångspunkten den tidigare genomförda elevenkäten. Wibeck 
(2010) betonar också hur fokusgruppintervjuerna i sin tur kan ge nya infallsvinklar åt 
analysen av enkäterna. I fokusgruppintervjuer är det i den gemensamma diskussionen fullt 
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tillåtet att fylla i, vidareutveckla eller omkullkasta varandras tankar samtidigt som 
samtalsledaren måste få respondenterna att behålla fokus kring forskningsfrågorna. Därför 
hade vi som samtalsledare en intervjuguide liknande den som användes vid de 
semistrukturerade intervjuerna, trots att diskussionen var friare både till innehåll och till 
struktur. 
 

Till intervjuerna med lärare, specialpedagoger och speciallärare valdes istället personliga 
intervjuer. Detta på grund av att respondenterna var färre till antalet och hade anknytning till 
eleverna i fokusgruppintervjuerna. Det hade med andra ord varit svårt att rent geografiskt och 
tidsmässigt finna möjligheter för att genomföra fokusgruppintervjuer med dessa respondenter. 
Dessutom tänkte vi oss att maktobalansen mellan intervjuare och respondenter inte var lika 
stor som vid elevintervjuerna, då vi alla är vuxna personer som arbetar inom skolan. 
 

 

4.2 Utformande av enkät och intervjuguide 

 
I enkäter och intervjuer förutsätts att begrepp uppfattas på likartat sätt av alla inblandade. 
Därför är det lämpligt att testa detta genom förundersökningar, d.v.s. pilotenkäter och 
pilotintervjuer (Lantz, 2007). Vid utformandet av en enkät menar Bell (2006) att man förutom 
de uppenbara aspekterna kring frågornas entydighet, deras relevans i förhållande till syftet, 
enkätens layout m.m. också måste tänka på hur svaren ska struktureras och analyseras. Varje 
formulerad fråga ställdes mot studiens syfte, och den praktiska möjligheten att sammanställa 
svaren i Exceldokument. Vår tanke var att använda samma enkät i alla åldersgrupper vilket 
gjorde det extra viktigt att lägga mycket tid och energi på såväl layouten som formuleringarna 
och omfattningen av frågor. Enkäten återfinns i bilaga 1. 
 

Utifrån syftet med vår studie, att undersöka hur man inom skolarbete drar nytta av 
mobiltelefonens funktioner eller kan tänka sig att mobiltelefonen skulle kunna vara ett 
hjälpmedel, formulerade vi tre grundläggande forskningsfrågor. Dessa följde logiskt efter 
varandra där den första handlade om vilka av mobiltelefonens funktioner som nu används 
inom skolarbete, medan den andra handlar om vilka funktioner man kände till angående detta 
och den sista vad man önskade att mobiltelefonen skulle kunna erbjuda. För att fånga 
respondenternas svar, behövdes många frågor runtomkring dessa forskningsfrågor. 
 

Lantz (2007) menar att man för att kunna bestämma och avgränsa en intervjus innehåll bör 
sammanställa en intervjuguide. Ytterligare en orsak till att lägga mycket tid vid planeringen 
och diskutera varje frågas formulering och innehåll var att vi som tre intervjuare ville 
försäkra oss om att våra resultat skulle bli jämförbara. De frågor som omgav 
forskningsfrågorna delades in i öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 
nyckelfrågor och avslutningsfrågor (Wibeck, 2010). Öppningsfrågorna är till för att skaffa 
bakgrundsinformation, men också för att skapa en trygg och behaglig intervjusituation. 
Frågorna ska därför vara enkla att besvara för den intervjuade. Därefter ställs ofta 
introduktionsfrågor som introducerar det övergripande temat i studien och den teori studien 
vilar på. Även dessa frågor är av faktakaraktär eftersom de kommer tidigt i intervjun och 
därför bör vara enkla att besvara. Övergångsfrågorna skapar en brygga till nyckelfrågorna 
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som ligger mycket nära forskningsfrågornas kärna och därför kräver ett större mått av 
reflektion. Våra intervjuguider återfinns som bilaga 2. 
 

 

4.3 Pilotstudie 

 
En pilotundersökning genomförs för att försäkra sig om att alla variabler såsom 
undersökningens ramar, struktur, frågor och svarsalternativ är lämpliga och fruktbara för 
studiens syfte (Bell, 2006). Eftersom vi valt att använda både enkäter och intervjuer i 
undersökningen och att enkäterna skulle föregå intervjuerna, blev första steget att genomföra 
pilotenkäter. 
 

4.3.1 Pilotenkäter 

 
Pilotenkäterna genomfördes i tre klasser; en åk 4:a, 6:a och i en gymnasieklass SP åk 1. 
Klasserna valdes utifrån tanken att undersökningen senare skulle göras i klasser från åk 3 till 
gymnasiet och pilotenkäterna gjordes därför i ungerfär samma  intervall. Detta för att så långt 
det var möjligt försäkra oss om att undersökningens frågor och ramar var tydliga för alla 
elever, trots den stora åldersskillnaden. Att så många som tre klasser valdes hänger delvis 
samman med att vi ville få in en stor mängd synpunkter för att förvissa oss om att frågorna 
som ställdes var relevanta för undersökningens syfte. Dessutom ville vi att alla tre författarna 
bakom denna studie skulle genomföra pilotenkäten i en klass var. Detta eftersom vi ville att 
alla skulle bli väl förtrogna med enkäten och bidra till så många förbättringar som möjligt. 
 

Vi började med att skriva ner den information som vi ansåg att eleverna behövde inför 
besvarandet av enkäten, se bilaga 3. Vi ansträngde oss för att få informationen kortfattad och 
lättförståelig eftersom den ska vara relevant för elever i åldersspannet 9-19 år. Efter 
genomförandet kunde vi konstatera att informationen fungerade väl i de olika klasserna. 
Pilotenkäten tog 40 minuter att genomföra i åk 4 och 15-20 minuter både i åk 6 och 
gymnasieklassen. Under tiden som pilotenkäten genomfördes i åk 4 märke vi att de behövde 
mer styrning och struktur i att fylla i enkäten. Eleverna skyndade på och verkade stressas av 
varandra, samtidigt som många frågor av samma art ställdes av eleverna. Eftersom enkäten 
skulle genomföras på ännu yngre elever fick vi tänka över alternativen och kom fram till att 
frågorna skulle visas på OH, läsas gemensamt och besvaras en efter en. Vi bedömde att denna 
anpassning bara skulle behövas i åk 3. 
 

Genom våra observationer under pilotenkätens genomförande, och en 10-minuters avslutande 
diskussion med gymnasieklassen, visade det sig att eleverna hade något mindre kännedom 
om begrepp som har med mobiltelefonen att göra, t.ex. smartphone, appar och läsplatta, än 
vad vi först trodde. Däremot kände eleverna till olika tekniska lösningar, som att byta ut den 
fasta telefonen hemma mot en mobiltelefon, vilket kunde medföra viss förvirring i en av våra 
frågor. Därför fick vi omformulera några frågor och ta bort vissa frågor helt. Trots att vår 
utgångspunkt varit att använda samma enkät i alla åldersgrupper, valde vi att göra ett 
undantag. Vi behöll frågor om applikationer, “appar”, för gymnasieeleverna men inte för de 
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övriga eftersom de yngre eleverna hade svårt att skilja på applikationer som följer med 
telefonen och applikationer som laddas ner till telefonen. En del elever tyckte att enkäten var 
alltför tidskrävande. Därför förkortade vi enkäten genom att ta bort någon av frågorna. Vi 
bedömde att vi trots detta skulle få de data vi behövde för att kunna besvara 
forskningsfrågorna.    
 

4.3.2 Pilotintervjuer  

 
Av samma skäl som vid pilotenkäten ansåg vi det viktigt att vi alla tre genomförde 
pilotintervjuer. Vi ville kontrollera att frågorna var relevanta och entydiga men också träna 
vår förmåga att ställa frågor. Dessutom ville vi känna trygghet kring teknik, ramar och 
genomförande innan det blev dags för undersökningens intervjuer. Kvale och Brinkmann 
(2009) poängterar att intervjuaren måste vara snabb med att ta beslut kring vad som ska 
frågas och på vilket sätt. Även om böcker kan ge tips och råd, är det endast genom att själv 
genomföra intervjuer man kan lära sig intervjua. 
 

Intervjuerna spelades in på smartphones och en av oss använde videokamerans 
ljudupptagning som backup. Vid pilotintervjuerna testade vi våra tekniska kunskaper av bl.a. 
filöverföring, vilket gjorde att vi efterhand kunde koncentrera oss mer på att vara närvarande 
i intervjusituationen. 
 

Vi avsatte ca 10 min för var och en av våra tre forskningsfrågor och ytterligare lite tid för 
inledande information och avslutande sammanfattning kring varje forskningsfråga. Detta 
visade sig vara en rimlig uppskattning. Vår uppfattning är att frågorna visade sig fungera i 
intervjusituationen, både till innehåll och till struktur. Vissa svar återkom på flera ställen i 
intervjun, vilket vi upplevde som en styrka eftersom den intervjuade ofta fördjupade sina svar 
ytterligare. Då fick vi också bekräftelse på att vi uppfattat svaren på rätt sätt och kände oss 
säkra i att låta respondenterna berätta lite friare kring frågorna. 
 

Av tidsskäl gjordes inga pilotintervjuer på fokusgrupper. Själva frågorna var snarlika de som 
användes vid de individuella intervjuerna och eftersom vi alla under vår utbildning tränats i 
att vara samtalsledare vid grupphandledning bedömde vi att vi här kunde göra en tidsmässig 
begränsning. 
 

 

4.4 Undersökningsgrupp 

 
Studien med enkätundersökningar och intervjuer genomfördes på fem skolor i tre olika 
kommuner. Vi valde åk 3, 6, 9 och gymnasiet år 3 för att få en översikt över skolelevers 
erfarenheter av mobiltelefonen i lärsammanhang. För gymnasiet valde vi tre program, ES, 
SP och NV, av samma anledning. 

 

För åk 3 och åk 6 gjordes enkätundersökningen på en och samma F-6-skola. Skolan ligger i 
en liten kommun i södra Sverige. I upptagningsområdet uppfattar vi att den 
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socioekonomiska nivån representeras av låg- till medelinkomsttagare, där de flesta saknar 
högskoleutbildning.  I åk 3 fick vi 21 enkätsvar och i åk 6 22 st. Antalet frånvarande elever 
var mycket litet (1-2 st i varje grupp) vilket gjorde att ingen ytterligare undersökning gjordes 
på bortfallet.   

 

Urvalet till fokusgruppintervjuerna på den här skolan utgick från klasserna som varit med 
om enkäten där elever sedan anmälde intresse för att diskutera frågan vidare. 
Klassföreståndarna utsåg en pojke och en flicka i vardera årskursen att delta. De individuella 
lärarintervjuerna genomfördes dels med den kvinnliga klassföreståndaren i åk 3 och dels 
med den manliga klassföreståndaren i åk 6.  Klassföreståndaren i åk 3 är i 40-årsåldern, har 
grundskollärarexamen i ma/no men undervisar i alla ämnen. Han har 20 års yrkeserfarenhet 
inom skolan (lärare 3 i bilden nedan). Klassföreståndaren i åk 6 är i 45-årsåldern, har 
grundskollärarexamen och 4 års erfarenhet. Hans utbildning omfattar sv/so, men också han 
undervisar sin klass i alla ämnen (lärare 6 i bilden nedan). En individuell intervju gjordes 
också med den kvinnliga specialpedagog som är kopplad till de båda klasserna (spec.ped. 
3,6 i bilden nedan). Hon är i 50-årsåldern och utbildade sig först till förskollärare. Hon har 
jobbat som specialpedagog i cirka 5 år.   

 

Undersökningen i åk 9 genomfördes på en F-9-skola i en mellanstor kommun i södra 
Sverige. Upptagningsområdet representeras av medelinkomsttagare. Enkätundersökningen 
gav 22 svar och även här var bortfallet litet (två elever) och anses slumpmässigt. Efter det 
att enkätundersökningen genomförts utsåg klassföreståndaren en fokusgrupp på samma sätt 
som i åk 3 och åk 6. Lärarintervjun genomfördes med den manliga klassföreståndaren 
(lärare 9 i bilden nedan). Hans grundutbildning är mellanstadielärare som han kompletterat 
med kurser i ma/no och specialpedagogik. Han undervisar nu mest i ämnet matematik, är i 
60-årsåldern och har varit yrkesverksam i cirka 30 år. En intervju genomfördes också 
med den kvinnliga specialpedagog som är knuten till klassen (spec.ped 9 i bilden nedan). 
Specialpedagogen är i 50-årsåldern och har en lärarutbildning för mellanstadiet i botten. 
Hon har arbetat i ca 5 år som specialpedagog. 

 

Enkäterna på gymnasiet genomfördes på tre olika skolor varav två ligger i en större 
sydsvensk kommun och en i en mellanstor kommun. Vi uppfattar att den socioekonomiska 
statusen skiljer sig mycket mellan de olika skolorna från låg till hög nivå.  Sammanlagt 41 
elever i två NV-klasser deltog i enkätundersökningen tillsammans med 30 elever från en SP-
klass och sammanlagt 23 elever från två olika ES-klasser. En av lärarintervjuerna 
genomfördes med “lärare gyA” som är en kvinnlig språklärare i 35-årsåldern med tio år i 
yrket. Hon undervisar en av NV-klasserna där även fokusgruppintervjun genomfördes. 
Fokusgruppen bestod av tre elever som uttryckte önskan om att få vara med. Den andra 
lärarintervjun genomfördes med “lärare gyB” som är en manlig bildlärare i 50-årsåldern 
med 25 års erfarenhet i yrket. Han undervisar den ES-klass som är med i undersökningen. 
Specialläraren på gymnasiet, som i vår undersökning kallas spec.lärare gy, är en kvinna i 35-
årsåldern. Hon är nyutbildad speciallärare, men har flera års erfarenhet inom skolan. 
Specialläraren arbetar inte på samma skola som de båda intervjuade lärarna och är inte 
heller kopplad till fokusgruppdeltagarna. Däremot är hon knuten till den SP-klass och en av 
de NV-klasser som deltagit i enkätundersökningen. Figuren nedan beskriver förhållandet 
mellan undersökningens respondenter:  
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Figur 2. Studiens undersökningsgrupper, elever, lärare och specialpedagoger/lärare. 
 

 

4.5 Genomförande 

 
Vi hade på förhand bestämt oss för att genomföra vår studie på en bred undersökningsgrupp 
både vad gäller ålder och studieinriktning. Vi kontaktade rektorer eller biträdande rektorer på 
fem olika skolor där det skulle vara praktiskt möjligt för oss att genomföra denna studie. Vid 
samtalen med rektorer/biträdande rektorer redogjorde vi kortfattat för undersökningens syfte, 
genomförande och tänkt undersökningsgrupp. Efter deras godkännande tog vi kontakt med 
berörda lärare för de klasser där vi ville genomföra enkätundersökningen, informerade om 
undersökningen och bestämde tid och plats för genomförande. Återigen fick praktiska 
förutsättningar avgöra vilka lärare och elever som valdes. Varken elever eller lärare fick se 
enkätens frågor i förväg. Både elever och lärare fick muntlig information om 
undersökningens syfte och genomförande och som stöd använde vi oss av det formulär som 
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finns att i bilaga 3. Vikten av att informera respondenterna om syfte, ramar och vad som 
händer med resultatet poängteras bl.a. av Lantz (2007), som också påpekar att respondenterna 
bör få tydlig information om anonymiteten.  Enkäterna genomfördes sedan under ordinarie 
schematid i elevernas klassrum. 
 
Vi valde att genomföra två till tre individuella intervjuer och varsin fokusgruppintervju. 
Intervjuerna genomfördes i avskildhet i skolornas grupprum. Även här gavs muntlig 
information om undersökningens syfte tillsammans med praktisk information om upplägget. 
Speciellt poängterades rutinerna kring ljudupptagningen, som gjordes med smartphones och 
en videobandspelares ljudupptagning, och de etiska aspekterna kring undersökningen (se 
nedan). Efter varje huvudfråga gjorde intervjuaren en sammanfattning av vad respondenten 
svarat. På så sätt kunde respondenten göra tillägg eller förtydliga om något hade 
missuppfattats.  
 

 

4.6 Bearbetning 

 
Insamlad data bearbetades utifrån den fenomenografiska analysen enligt Marton och Booth 
(2000). Vi bekantade oss med data och skapade oss ett helhetsintryck av respondenternas 
upplevelser genom att avläsa data från enkäter och intervjuer. Därefter uppmärksammade vi 
skillnader och likheter i respondenternas upplevelser. Vi kategoriserade uppfattningarna och 
sorterade dem systematiskt. Kategorierna blev exemplifierade med citat. Till sist studerade vi 
underliggande strukturer i kategorierna och gjorde en analys av hur uppfattningarna 
relaterade till varandra.  
 

4.6.1 Databearbetning av enkäter och intervjuer 

 
Sammanlagt har 159 elever besvarat enkäten.  Data från enkäten har sorterats i ett 
Exceldokument.  
 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är en 
fördel att den som gjort intervjun även transkriberar den, eftersom man då lär känna sin egen 
intervjustil. Av organisatoriska skäl valde vi dock att en av författarna transkriberade samtliga 
intervjuer. Däremot har vi noggrant lyssnat på varandras bandupptagningar och jämfört dem 
med transkriberingen. I materialet från fokusgruppintervjuerna valde vi att endast 
transkribera de delar som vi ansåg vara relevanta för vår undersökning. Orsaken var att 
deltagarna ibland diskuterade så livligt att det var svårt att uppfatta vem som sa vad. 
 

 

4.7 Tillförlitlighet 

 
I en undersökning försöker man samla in data som är relevanta för frågeställningarna. Enligt 
Halvorsen (1992) kan graden av relevans inte mätas utan måste bedömas och argumenteras 
för. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet och reliabilitet ska löpa som en röd tråd 
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genom hela processen i en tillförlitlig studie.  
 
Validitet visar om studien mäter det som är ämnat att mäta eller inte.  Man talar om två typer 
av validitet, den interna och den externa. Den interna validiteten avser om respondenternas 
svar verkligen stämmer överens med de tolkningar undersökaren gör. Den externa validiteten 
avser om resultaten kan generaliseras, vilket ofta är svårt att göra när man använder sig av en 
kvalitativ metodik. Den här studien gäller för de elever och pedagoger som medverkat i 
denna undersökning och därmed syftar den inte till att ge en generell bild på hur elever och 
pedagoger använder och tänker sig kunna använda mobiltelefonen i skolarbetet i och utanför 
klassrummet.  Det gör att externa validitetskriterier inte är nödvändiga i den här studien.   
 
Med reliabilitet menas att studien genomförs på ett tillförlitligt och anpassat sätt så att 
resultatet blir så pålitligt som möjligt. En hög reliabilitet innebär att en identisk undersökning 
skulle ge samma resultat även om det är oberoende mätningar. Bryman (2002) menar att det 
inte är möjligt i kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att ”frysa” ett visst socialt 
sammanhang för att kunna reproducera en viss studie. Eftersom vi använde samma enkät för 
alla elever kunde vi sätta svaren mot varandra och därmed sträva efter att uppnå en hög 
reliabilitet. Detta innebar dock brister i validiteten då alla former av undervisning likställdes 
oavsett om man gick i åk 3 eller sista året på gymnasiet. Det kan även förekomma 
reliabilitetsbrister; trots genomförd pilotenkät och efterföljande anpassningar hade enkäten 
vissa svagheter.  Ibland kan man ana skillnader mellan vad vi som utformade frågorna avsåg 
och vad respondenten trodde att vi menade.  Ytterligare en sak som kan påverka svaren är om 
respondenterna har en ”dålig dag” eller ”annat i tankarna” som distraherar när de ska fylla i 
enkäten. För att underlätta ifyllande av enkäten undvek vi långa formuleringar, främst med 
tanke på att elever från åk 3 skulle förstå och inte tappa lusten.  
 
För att få en fördjupad förståelse av elevernas svar i enkäten kombinerades undersökningen 
med intervjuer.  De semistrukturerade intervjuerna tillsammans med frågeguiderna hjälpte till 
att säkerställa sorteringen, kategoriseringen och att hitta mönster i data. Vi var medvetna om 
att vi som intervjuare var ett viktigt instrument under intervjuerna och vi försökte vara 
lyhörda för vad respondenterna svarade.  
 
 

4.8 Etik 

 
Studien och den skriftliga uppsatsen har följt de forskningsetiska principerna inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska 
principerna är indelade i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid den muntliga informationen som föregick 
enkäter och intervjuer diskuterades samtliga av dessa huvudkrav. Informationskravet 
uppfylldes då respondenterna informerades om syftet med studien samt att resultaten skulle 
ingå i en examensuppsats för specialpedagoger vid Högskolan i Kristianstad. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom informationen att deltagandet var frivilligt och när som 
helst kunde avbrytas. Alla enkätundersökningar genomfördes på lektionstid och varje 
ansvarig lärare och rektor/bitr. rektor godkände genomförandet. Samtliga intervjuade var med 
och bestämde tid för intervjuerna, däremot var plats, intervjuernas längd, och det faktum att 
samtalen spelades in, en del av ramarna som föreslogs av intervjuarna och godkändes av de 
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intervjuade. Respondenterna valdes dessutom utifrån det faktum att de inte hade ett nära 
förhållande till oss som genomförde undersökningen. I enlighet med 
konfidentialitetskravet fick respondenterna besked om att de skulle avidentifieras i uppsatsen. 
Därför används begrepp som “mindre kommun”, “lärare 3,6” m.m. Slutligen informerades 
respondenterna också om att de uppgifter de lämnat endast skulle användas i detta 
vetenskapliga syfte. Därmed uppfylldes även det s.k. nyttjandekravet. 
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5 RESULTAT 

 

Resultatredovisningen består av svar från elevenkäten samt svar från pedagog- och 
elevfokusgruppintervjuer. Svaren har analyserats utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar med hjälp av en fenomenografisk ansats. Syftet är att skildra olika 
uppfattningar av fenomen, inte att söka efter orsaksförklaringar eller bakomliggande attityder. 
Först redovisas enkätresultaten och därefter intervjuerna. Resultaten framförs med hjälp av 
figurer och löpande text.  

 

5.1 Enkätresultat 

 
Den enkät eleverna fick besvara återfinns som bilaga nr 1. Nedan följer de resultat från 
enkäten som har störst relevans för undersökningens frågeställningar. 
 
 “Har du en egen mobiltelefon?” (Återfinns som fråga nr 3 i enkäten).  
                                   

Andel elever som har en egen mobiltelefon 

(totalt åk3-gymnasiet)

1%

99%

har inte egen mobiltelefon

har egen mobiltelefon

 
  Figur 3. Figuren visar andelen elever i undersökningen som har en egen mobiltelefon. 
 
Alla tillfrågade elever besvarade frågan. Resultaten visar att en procent av de totalt 159 
eleverna inte har en egen mobiltelefon. Denna andel utgörs av två elever i åk 3.  
 
 
 
 
 



34 

”Jag tar med mobilen till skolan. Kryssa för hur väl alternativen stämmer för dig” (Återfinns 
som delfråga i fråga nr 7 i enkäten).  
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               Figur 4.  Figuren visar i vilken utsträckning eleverna tar med sig mobiltelefon till  
                              skolan.  
 
Ett fåtal elever, två i åk 3 och en i åk 6, valde att inte besvara frågan. Diagrammet visar bl.a. 
att i både åk 9 och gymnasiet anger över 90 procent av eleverna alternativen ”stämmer oftast” 
eller ”stämmer alltid” (sammanlagt 111 av 116 elever). Totalt är det nära hälften av eleverna i 
åk 3 och åk 6 som tar med sig mobiltelefonen till skolan. 
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”Blir du uppmanad av lärare att använda mobilen under lektionerna och/eller för att 
underlätta läxläsning?” (Återfinns som fråga nr 10 i enkäten).  
 

"Blir du uppmanad av lärare att använda mobilen under 

lektionerna och/eller för att underlätta läxläsning?"
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                Figur 5. Figuren visar hur ofta eleverna blivit uppmanade av lärare att använda 
                              mobilen under lektionerna och/eller för att underlätta läxläsning. 
 
I åk 3 valde en elev, vilket motsvaras av 5 procent, att inte besvara frågan. Följdfrågan 
handlar om vilka funktioner som lärarna uppmanat eleverna att använda och inom vilka 
ämnen. I åk 9 har man i första hand blivit uppmanade att använda miniräknaren (inom 
matematiken) och i mindre omfattning internet, tidtagarur och sms. Mest utmärkande bland 
gymnasieeleverna är NV-elevernas användning av internet, kamera och tidtagarur vid 
laborationsämnen som kemi, biologi och fysik (kameran används t.ex. både för att 
fotografera laborationsuppställningar och tavlan). Tidtagarur har också använts inom 
svenskan. SP-elever uppger att de mycket sällan blivit uppmanade att använda mobilen, 
medan ES-elever blivit upp manade att ringa, använda kameran, internet och 
almanackan/påminnelsefunktionen. 
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”Jag använder mobilen i skolarbetet (till exempel söker information, använder miniräknaren, 
fotograferar m.m.). Kryssa för hur väl alternativen stämmer för dig:” (Återfinns som delfråga 
i fråga nr 7 i enkäten).  
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              Figur 6. Figuren visar hur ofta eleverna använder mobiltelefonen i skolarbetet. 
 
Tre elever valde att inte besvara frågan. I åk 3 anger 11 procent alternativet ”stämmer alltid”, 
vilket motsvaras av två elever. Övriga elever i åk 3 anger alternativet ”stämmer inte alls”. I åk 
6 anger 95 procent av eleverna ”stämmer inte alls” eller ”stämmer oftast inte”. En elev (som 
motsvaras av fem procent) anger ”stämmer oftast”. Av eleverna i åk 9 anger nära 60 procent 
alternativen ”stämmer oftast” eller ”stämmer alltid”. Motsvarande siffra för 
gymnasieeleverna är strax under 30 procent. Nära 50 procent av gymnasieeleverna och 90 
procent av eleverna i åk 9 anger någon av alternativen ”stämmer delvis/oftast/alltid”. 
 
 

 

 ”Vilka mobiltelefonregler gäller på din skola?” (Återfinns som fråga nr 14 i enkäten).  
 
Eleverna i åk 3 och åk 6 gick på samma skola och omfattades av samma regler. Nästan alla 
elever angav att telefonerna inte fick användas och vissa elever förklarade att mobilerna hölls 
inlåsta till och med på rasterna. Nära en fjärdedel av eleverna menade dock att det fanns ett 
undantag: på mattelektionerna var det tillåtet att lyssna på musik (en elev svarade ”vet ej”). I 
åk 9 svarade man att mobilen skulle hållas avstängd eller på ”ljudlös” under lektionstid och 
förvaras undangömd (två elever svarade inte på frågan). Gymnasieeleverna angav mycket 
skilda svar, även om de gick i samma klass. Här ges några exempel: ”Ingen aning”, ”liberala 
regler, frihet under ansvar”, ”mobilen hålls avstängd under lektionstid”, ”inga telefoner på 
lektioner. Hoppas dock detta ändras då skolverket måste förstå att vi lever i en modern värld”, 
” avstängd under lektionstid (vilket upprätthålls av cirka ingen)”.  
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”Beskriv på vilka sätt du tycker det skulle vara bra att använda mobiltelefonen på lektioner 
eller för att underlätta läxläsning (Ange upp till fem förslag)”. (Återfinns som fråga nr 8 i 
enkäten).  
 
 

  
Åk 3 
totalt antal: n= 21 

 
Åk 6 
totalt antal: n=22 

 
Åk 9 
totalt antal: n= 22 

Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

n % n % n % n % n % n % 
 ringa/mail/ 
chatt/sms/mms 

0 0 0 0 5 23 3 14 3 14 2 9 

anteckningar/almanacka/
påminnelse/schema 

3 14 0 0 9 41 2 9 9 41 2 9 

Gps 3 14 0 0 4 18 1 5 0 0 0 0 

Tidtagarur 4 19 0 0 7 32 2 9 1 5 1 5 

Stegräknare 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 

Klocka 2 10 0 0 3 14 1 5 3 14 3 14 

Musik 0 0 0 0 6 27 4 18 7 32 3 14 

 miniräknare 10 48 0 0 16 73 8 36 19 86 16 73 
Kamera foto/film 8 38 0 0 9 41 2 9 2 9 0 0 

Internet (sökning) 8 38 1 5 6 27 2 9 15 68 5 23 

Ljud-upptagning 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 

Spel 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Applikationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Exempel: "spela in vad fröken 
säger" 

"påminnelse komma 
ihåg att ta med till 
exempel matteboken, 

"planera läxor" 

"komma ihåg viktiga 
saker" 

"klockan; hålla koll på 
tiden" 

"om läraren hade en 
hemsida där alla 
läxorna kunde läggas 
in" 

 "smsfråga andra" "SMSa om jag inte 
varit i skolan" 

 "man kan ha schemat 
i mobilen" 

 

 

              Figur 7. Figuren visar på vilka sätt eleverna i åk 3-9 tycker det skulle vara bra att  
                            använda mobiltelefoner på lektioner eller för att underlätta läxläsning. 
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ES 
totalt antal: n= 23 

 
SP 
totalt antal:n= 30 

 
NV 
totalt antal:n= 41 

  Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

Kan 
föreställa 
sig 

Varav 
upplevt 

  n % n % n % n % n % n % 
 ringa/mail/ 
chatt/sms/mms 

6 
 

30 3 13 10 33 8 27 12 29 9 22 

anteckningar/almanacka 
/påminnelse/schema 

20 87 10 43 23 77 15 50 30 73 13 32 

Gps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tidtagarur 0 0 0 0 1 3 1 3 1 2 0 0 

Stegräknare 0  0  0  0  0  0  

Klocka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

Musik 2 9 1 4 3 10 1 3 3 7 1 2 
 miniräknare 12 52 7 30 10 33 7 23 11 27 5 12 

Kamera foto/film 3 13 1 4 4 13 2 7 8 20 6 15 

Internet (sökning) 15 65 3 13 16 53 10 33 40 98 21  51 
Ljud-upptagning 2 9 1 4 2 7 0 0 2 5 0 0 

Spel 1 4 1 4 0 0 0 0 2 5 0 0 

Applikationer 2 9 1 4 0 0 0 0 3 7 0 0 

 Exempel: "fråga klasskompisar 
om läxor/prov"   

"musik (man vill jobba 
'för sig själv')" 

"kolla upp saker som 
läraren inte vet" 

"skriva in 
provdatum" 

"kontakt med 
kompisar som är 
sjuka/missar 
lektionen" 

"fota laborationer" 

 "anteckningar sker via 
mobil" 

" planera/komma 
ihåg läxor" " 

 "smsa varandra om 
man inte förstår något 
så man slipper 
avbryta" 

"höra om folket 
kommer 

  "ev. lektionsändringar 
(kontakta samtliga)" 

 
              Figur 8. Figuren visar på vilka sätt gymnasieeleverna tycker det skulle vara bra att     
                            använda mobiltelefoner på lektioner eller för att underlätta läxläsning. 
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5.2 Intervjuresultat 

 

5.2.1 Aspekter 

Vi har sammanställt intervjuernas utfall utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, där 
beskrivningskategorier hjälper till att strukturera resultaten. De strukturella aspekterna på 
mobiltelefonen i ett inlärningssammanhang är av grundläggande karaktär och vi har valt att 
sätta gränsen där erfarandet av mobilen som en apparat för att meddela sig och skapa struktur 
står i centrum. De strukturella aspekterna återfinns i beskrivningskategori 1 och 2.  De 
referentiella aspekterna handlar däremot mer om meningsskapande och utveckling inom 
inlärningen, och har därmed en större grad av komplexitet.  Dessa aspekter återfinns i 
beskrivningskategori 3 och 4 i resultatmatrisen. Den uppdelning vi valt för strukturella 
respektive referentiella aspekter kan diskuteras eftersom de ofta går in i varandra och bör nog 
bedömas från fall till fall. Inom fenomenografin gör man dock inga anspråk på att 
beskrivningskategorierna ska ange alla variationer i erfarandet av fenomenet. Valet av våra 
beskrivningskategorier bör därför ses som ett av många möjliga sätt att sammanställa 
resultatet i en fenomenografisk anda. 

 

5.2.2 Sammanhang (privat/skolsammanhang) 

I resultatmatrisen skiljer vi också på erfarandet av mobiltelefonen i ett privat sammanhang 
och i ett skolrelaterat sammanhang. Dessa indelningar har gjorts för att vi, i fenomenografins 
anda, vill skildra de variationer i erfarande som elever, lärare och 
specialpedagoger/speciallärare upplever i olika sammanhang.  Upplevelsen av ett fenomen är 
ju i högsta grad är beroende av den omgivande miljön och det sammanhang det ingår i 
(Marton & Booth, 2000). De intervjuer som görs utifrån ett fenomenografiskt perspektiv 
syftar inte bara till att beskriva ett fenomen utan också till att medvetandegöra och väcka nya 
tankar. Därför har vi använt oss av stimulerande följdfrågor som ibland upplyser 
respondenten om vilka funktioner som finns hos de moderna mobiltelefonerna. 

 

5.2.3 Har upplevt/Kan föreställa sig  

I resultatmatrisen anger vi om det beskrivna erfarandet av mobiltelefonen grundar sig i 
upplevda situationer, ”har upplevt”, eller om de grundar sig i funktioner som man kan 
förställa sig skulle gynna inlärning, ”kan föreställa sig”. 

I beskrivningskategori 1-3 i resultatmatrisen kan man alltså avläsa både om erfarandet av 
mobiltelefonen gäller i ett privat eller skolrelaterat sammanhang, samt om erfarandet grundar 
sig i egna erfarenheter eller tankar kring önskade funktioner. 

I slutet av intervjuerna ställs en fråga kring önskad utveckling av mobiltelefonerna för att 
gynna inlärning för eleverna (se beskrivningskategori 4). Eftersom det handlar om framtida 
funktioner kan frågan inte få svaret ”har upplevt”. Denna fråga ställdes bara utifrån ett 
skolperspektiv och rutan för ”privat” står därför alltid tom i matrisen.  
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5.2.4 Resultat fokusgruppintervjuer 

 
Fokusgruppen i åk 3-6 bestod av fyra elever, en flicka och tre pojkar, i åldern 9-13 år. 
Eleverna gick på samma skola och kom från två olika klasser, åk 3 och åk 6. Tre av de fyra 
eleverna hade en smartphone, medan den fjärde hade en äldre mobiltelefon med 
touchfunktion.   
 
Tre av fyra elever angav att de mestadels använder sin mobiltelefon för att sms:a, två av 
eleverna ringer ofta och en skickar bilder. Ingen av eleverna uppgav att de använder 
mobiltelefonen som ett reskap för att skapa struktur, d.v.s. ingen av dem använder 
almanackan eller påminnelsefunktionen. I skolan använde hälften av eleverna 
musikfunktionen för att skärma av andra ljud samtidigt som de använder miniräknaren under 
matematiklektionerna. I mindre omfattning angav de att de använder informationssökning via 
internet, både privat och till skolarbete. Den tioåriga flickan beskrev hur hon spelar in sina 
egna diktat som hon fått i läxa för att sedan förhöra sig själv. Eleverna angav flera önskade 
användningsområden för mobilen, både sådana de redan använder och sådana de skulle vilja 
använda i större utsträckning. De nämnde bl.a. informationssökning, miniräknaren, 
översättningsfunktioner, Google Earth och inspelningsfunktionen. En av eleverna sa: ”Man 
kan spela in det läraren säger. Om man har svårt att lära kan man fotografera av en text och 
sen blir den uppläst för en”, medan en annan menade: ”Man kan spara det man gjort i 
mobilen”. 
 
När det gällde den sista frågan, vad man tänka sig att mobilen skulle behöva erbjuda i 
framtiden för att underlätta skolarbetet, hade eleverna många idéer bl.a.: ”Man skulle kunna 
skriva direkt in i mobilen så att det skulle komma upp på tavlan”, ”Att det kommer en 
applikation där man kan skriva in det man behöver. Man kan skriva upp olika saker och så 
söker den upp det själv, man skriver in ett sökord”. Eleverna diskuterade också hur 
framtidens undervisning kan komma att se ut om man får använda mobiltelefonen och en av 
eleverna menade att följderna kunde förändra lärarens uppgifter: ”Läraren kanske inte skulle 
behöva stå där framme jättemycket utan hon går säkert mycket mer runt bland eleverna”. 
 

Typer av 

aspekter 

Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt  

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, gps 
m.m.) 

  

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. (Användning av 
applikationer, miniräknare, informationssökning, 
fotografering/filmning) 

Har upplevt Har upplevt + 
Kan föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
          Figur 9. Resultat i beskrivningskategorier fokusgrupp åk 3 och åk 6. 

Fokusgruppen i åk 9 bestod av fyra pojkar i åk 9, samtliga 15 år gamla. En av eleverna hade 
en smartphone (IPhone4) som han haft i ca 6 månader, medan de övriga inte hade 
smartphones. Tre av de fyra eleverna hade internetåtkomst via sina mobiltelefoner. 
 
Eleverna uppgav att de ofta ringer och sms:ar på rasterna. Två av eleverna använder 
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mobiltelefonen för att komma ihåg och påminna om viktiga händelser, som t.ex. prov. 
Eleverna menade att de på lektionstid nästan enbart använder mobilerna till att lyssna på 
musik och ibland använder de miniräknaren. Vissa lärare hade uppmuntrat dem att använda 
miniräknaren och att söka information på internet. Pojken som hade en IPhone menade att 
han ibland blivit uppmanad av lärare att söka information för att sedan informera hela klassen 
om resultatet. Ingen av eleverna kände till någon som använder mobiltelefonen i inlärningen i 
övrigt, men de kunde tänka sig att ljudinspelning, påminnelsefunktionen, internet och 
ficklampan skulle kunna användas. Efter en lång diskussion menade en av eleverna att han 
skulle vilja ha alla läroböckerna i telefonen. Diskussionen övergick sedan i funderingar kring 
vad man skulle kunna göra om alla elever hade samma typ av mobiltelefon. En elev nämnde 
att det skulle behövas en marknadsförare för skolapplikationer.   
 
Eleverna hade svårt att tänka sig någon önskad utveckling av mobiltelefonens funktioner och 
användningsområden. En elev menade att det hade varit bra om läraren kunde ha en mikrofon 
så att varje elev kunde sitta med hörlurar kopplade till mikrofonen för att skärma av andra 
ljud och koncentrera sig på vad som sades. Eleven angav inte om det var just mobiltelefonen 
som han ville skulle användas i detta sammanhang. 
 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt  

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

  Har upplevt 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

  

 
          Figur 10. Resultat i beskrivningskategorier fokusgrupp åk 9. 

 
 
Fokusgruppen i gymnasiet bestod av tre elever, en flicka och två pojkar, som gick i samma 
NV-klass på gymnasiet och var i åldern 18-19 år.  Samtliga hade mobiltelefoner av 
smartphonemodell. 
  
Flickan angav att hon bl.a. sms:ar och ringer med sin mobiltelefon. De båda pojkarna 
uttryckte att de använde mobiltelefonen till ”allt” och hade börjat använda datorn lite mindre 
nu när de skaffat smartphonemobiler. De uttryckte också att mobilens stora fördel är att man 
kan ha den med sig överallt. I diskussionen framkom det att eleverna skriver in anteckningar, 
använder kalendern och påminnelsefunktionen. Flickan nämnde att hon gör egna ”kom-i-
håg”- listor i mobilen. Eleverna beskrev också att de bl.a. ser på film, lyssnar på musik, söker 
information, programmerar och gör läxor i mobiltelefonen. Dessutom använder de foto och 
film för att komma ihåg saker. De fotograferar ofta av det läraren skrivit på tavlan och 
använder också kameran för att minnas laborationsuppställningar och resultat inför 
laborationsrapporterna. Inspelningsfunktionen används också för att öva på läxor. Speciellt 
uttryckte eleverna att de uppskattar att mobiltelefonen är just mobil, att kunna öva på läxor på 
bussen eller sitta i en park och läsa. Eleverna nämnde också ett antal olika applikationer, t.ex. 
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program för att skriva noveller (en av eleverna hade kompletterat sin mobil med ett externt 
tangentbord), grammatik- och rättstavningsprogram, Google Earth, formelsamlingar och mer 
avancerade miniräknare än vad man traditionellt använder i skolan. 
 
De tre eleverna hade många idéer kring önskade funktioner i framtida mobiltelefoner. En av 
eleverna menade att om alla elever skulle tillhöra samma nätverk skulle alla ha tillgång till 
varandras kunskap, vilket skulle kunna gynna ett kollektivt lärande. Samma elev ifrågasatte 
om eleverna egentligen måste vara fysiskt närvarande på lektionerna. I diskussionen kring 
hur undervisning och inlärning skulle kunna se ut om mobilen användes i större utsträckning 
undrade eleverna om inte maktförhållandet mellan lärare och elev skulle ändras. En elev 
menade att ”kunskap är makt” men resonerade att om eleverna satt med ”alla världens böcker 
i fickan” skulle läraren få mindre del i undervisningen medan eleverna lärde sig mer och mer. 
Denna elev uttryckte också att det är mycket föråldrat att en sitter och ”predikar” medan 
andra sitter och lyssnar. Han menade också att det är den inre motivationen som är viktigast i 
lärandet, något som stimuleras av mobiltelefonanvändningen. De två andra eleverna höll med 
om resonemanget men framhöll också vikten av att ha en lärare som visar vägen. En stor 
diskussion uppkom sedan mellan eleverna angående skolans förmåga att stimulera inlärning. 
Samtliga elever menade att intresset för ämnena och lusten att lära försvinner i dagens skola, 
där man mäter kunskaper genom prov. En elev menade att kunskapen bli djupare och lusten 
ökar då man använder mobilen, eftersom man hela tiden stöter på nya länkar och nya 
applikationer som leder vidare till ytterligare kunskap. Alla tre menade att de ofta stöter på 
nya funktioner som gynnar deras inlärning, men tyckte att det var svårt att på egen hand 
uttrycka vad som ”saknas” i nuvarande mobiltelefoner. En elev menade att han skulle vilja 
”koppla ihop hjärnan med mobilen och internet”. 
 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

Har upplevt Har upplevt 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

Har upplevt Har upplevt 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
          Figur 11. Resultat i beskrivningskategorier fokusgrupp gymnasiet. 
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5.2.5 Resultat lärarintervjuer 

 
Läraren i åk 3 var en kvinnlig lärare i 40-årsåldern med nära 20 år i yrket. Hennes 
lärarutbildning hade inriktningen ma/no. Mobiltelefonen hon använde var kopplad till 
internet, men den var inte av smartphonemodell. 
 
Läraren angav att hon själv mest använder ring- och smsfunktionerna i privata sammanhang 
på sin mobiltelefon. I skolarbetet hade hon använt kameran under privata utflykter för att 
sedan göra ett bildspel till eleverna. Läraren uppgav också att hon själv använder 
påminnelsefunktionen, väckarklockan, miniräknaren, kameran och almanackan. 
 
Som önskade användningsområden angav läraren olika typer av spel för att gynna 
inlärningen. Hon talade också om fotografering som dokumentation vid t.ex. studiebesök och 
inspelning av genomgångar eftersom hon menade att eleverna behöver mycket repetition. 
Inspelningsfunktionen nämndes också i samband med att eleverna kan spela in sig själva eller 
intervjua varandra. Dessutom nämnde läraren stavningskontrollen T9, som ger ordförslag när 
man påbörjar ett ord. Läraren önskade fortbildning kring hur man kan använda 
mobiltelefonen på bästa sätt inom läs- och skrivområdet.  Hon reflekterade också kring 
mobiltelefoner i förhållande till datorer: ”...mobiltelefonen tar över en del av datorbiten. Den 
tar inte samma utrymme utan den är mer tillgänglig och man kan ha den med sig.”. Läraren 
uppgav dock inga önskade framtida utvecklingsområden för mobiltelefonen i 
inlärningssammanhang. 

 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

Har upplevt  

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

Har upplevt Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

  

 
 

         Figur 12. Resultat i beskrivningskategorier lärare åk 3. 
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Läraren i åk 6 var en manlig lärare i 45-årsåldern med fyra års erfarenhet i yrket. Han 
undervisade sina elever i alla ämnen. Han hade själv en mobiltelefon som inte var av 
smartphonemodell och den hade inte internetanslutning. 
 
Läraren angav att han mestadels använder mobilen till att kolla klockan, sms:a och ringa. I 
skolsituationen upplevde han att eleverna ibland får påminnelser om t.ex. läkartider via sms 
av sina föräldrar. Läraren uppgav också att han använder tidtagaruret, något han också sett 
eleverna göra på t.ex. idrottslektionen. När intervjuaren nämnde almanackan, fyllde läraren i: 
”Jättebra. För som det är nu så har de små anteckningshäften som de använder som 
dagböcker. De glömmer dom i skolan eller de glömmer dom hemma. Men om de har den i 
mobilen så har de alltid med den. En mobil glömmer de inte.” I samband med tankar kring 
elevernas motivation sa läraren: ” (…) då är man på elevernas nivå, det är deras vardag så att 
säga. De tycker det blir roligare att delge. Då känner de att de är steget före.”. 
 
Efter en stunds funderande kring mobilen som redskap vid inlärning nämnde läraren 
önskemålet att börja använda internet via datorerna: ”Mobilen är ju på ett vis bättre att 
använda än datorer. Man är inte styrd av att ha vissa rum, klassrum eller vad som helst”. 
”Man kan ju givetvis använda internet, det är helt suveränt, så kan de sitta vid sin bänk och 
inte springa och leta datorer och det är upptaget och så vidare. Det blir mindre spring.” Efter 
ytterligare diskussion kring vilka funktioner som redan finns, framkom önskemålet om att det 
ska finnas en applikation som omvandlar inspelat tal till skriven text. 
 
 

Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

Har upplevt Kan föreställa sig 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Kan föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
         Figur 13. Resultat i beskrivningskategorier lärare åk 6. 
 
 
Läraren i åk 9 var en manlig lärare i 60-årsåldern som varit yrkesverksam i cirka 30 år. Han 
undervisade mest matematik, men även andra ämnen. Han angav att han hade en 
mobiltelefon som inte var av smartphonemodell och den var inte heller internetansluten. 
 
Läraren uppgav att han ringer och sms:ar privat samt sms:ar med eleverna: ”...dom skickar 
sms om olika (saker) till exempel när vi ska ha lektion imorgon.”. Läraren angav att hans 
elever använder miniräknaren som redskap under matematiklektionerna: ” En hel del 
använder den faktiskt som miniräknare, ja dom tar hellre den än dom miniräknare som 
erbjuds i skolan.”. Dessutom menade han att de även använder mobilen till att lyssna på 
musik när de sitter och räknar. I den pedagogiska praktiken kunde läraren tänka sig att 



45 

användning av almanackan, internet, påminnelsefunktion och tidtagarur skulle kunna gynna 
inlärning. Dessutom gav läraren förslag på ökad mailkontakt med föräldrarna och 
möjligheten att skicka läxorna via sms till eleverna. 
 
På frågan om vad som ytterligare skulle kunna gynna elevernas inlärning, utan tanke på 
mobiltelefonen, utbrister läraren: ”Gamla tiders språklabb; det är så att man kan spela in sin 
egen röst och lyssna på engelskan, höra först en engelsk röst och sedan spela in den efteråt...”  
 
 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

  

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 
 

 

 
         Figur 14. Resultat i beskrivningskategorier lärare åk 9.  
 
 
Gymnasielärare A var en kvinnlig språklärare i 35-årsåldern. Hon hade jobbat som lärare i 
ungefär tio år. Hon hade själv en smartphone, en Iphone4, sedan ett par månader tillbaka. I 
intervjun angav läraren att hon bl.a. ringer, sms:ar och använder almanackan både i 
arbetsrelaterade och privata sammanhang. Hon beskrev hur hon använder mobilen till ”allt” 
som hon tidigare använde datorn till: ”Jag var ganska skeptisk till smartphone, jag insåg inte, 
trodde inte att jag skulle behöva en sådan telefon. Det behöver jag kanske inte heller, men nu 
kan jag se vinsten, jag använder mer än vad jag trodde”. Läraren hade ännu inte haft sin 
smartphone någon längre tid, men hade ändå hittat och använt många olika funktioner: ”Jag 
har frågat de som har en likadan. De har visat hur de använder den. Efterhand så lär jag mig 
själv vilka funktioner som finns.” När man hittat en bra applikation menade läraren att man 
gärna visar den för andra och utbyter tips. 
 
Trots de egna kunskaperna menade läraren att hennes elever var än mer vana vid sina 
mobiltelefoner: ”De (eleverna) använder den i mycket större utsträckning än jag och kan 
mycket mer om den”. Läraren menade att hon inte aktivt medverkat till att eleverna använt 
mobilen i inlärningssammanhang. Vid några tillfällen hade läraren dock märkt att någon elev 
sökt information på internet via sin mobil, för att snabbt få svar på någon fråga i 
klassrummet: ”men det har inte kommit från mig, för då hade jag inte den här telefonen.”. 
Hon såg det som ett problem att inte alla elever har en smartphone: ”Hade alla haft samma 
förutsättningar så hade det varit enklare. Jag tror inte alla sitter på den här typen av telefoner. 
Men om det vore fallet, så borde man kunna utnyttja samma resurser som finns i datasalen...”. 
 
Läraren kände till möjligheten att ta hem ljudböcker till mobiltelefonen och hade märkt att 
eleverna använder t.ex. ordböcker och uppslagsverk i form av applikationer: ”Jag tror de 
sköter all kommunikation där. Jag tror kanske inte de går till bibblan i samma utsträckning för 
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att leta eller söka information. De har det liksom med sig”.  Dessutom hade läraren märkt att 
mobiltelefonen har mycket stor betydelse för eleverna: ” När jag har frågat dem (eleverna vår 
amn.) eller när de har skrivit korta teman om saker de inte kan vara utan är det alltid 
telefonen som kommer upp först (…) och när de ska hålla ett muntligt anförande om vad som 
helst, då är det flera som kommer och frågar om de får prata om sin telefon, så då förstår jag 
att den är viktig för dem.”. 
 
På frågan om vilka funktioner mobiltelefonen skulle kunna ha i framtiden för att gynna 
inlärning angav läraren att hon önskade någon form av applikation som ger ett helhetsgrepp 
kring text, bild och ljud.  Angående skillnaden mellan att använda mobiltelefon och dator sa 
hon: ”Jag kan inte se någon skillnad, det är smidigheten som gör skillnaden, men det skulle 
absolut gynna lärsituationen. Vi skulle bli tvungna att radikalt ändra på vår undervisning om 
det skulle vara så att alla hade varsin. Viljan att lära blir större om man själv söker sin 
kunskap, det blir enklare när man har den nära. Man ska väl använda den som ett verktyg. Vi 
lärare måste se att den får vara ett verktyg att nå målen.” 
 
 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt  

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

Har upplevt Har upplevt 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

Har upplevt Har upplevt 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
          Figur 15. Resultat i beskrivningskategorier lärare gymnasiet A.  
 
 
Den andra gymnasielärarintervjun gjordes med ”gyB” som var en manlig bildlärare i 50-
årsåldern med 25 år i yrket. Han hade två mobiltelefoner, en för privat bruk och en i för att 
använda i skolsammanhang. Telefonerna var inte smartphonemodeller och hade inte 
internetanslutning. 
 
Läraren uppgav att han själv inte är så intresserad av teknik och mest ringer och smsar med 
mobiltelefonen. Däremot kunde han se fördelar med att eleverna använder sin mobiltelefon 
till bl.a. kommunikation: ”Det är så mycket lättare att få tag i elever, det är stor förändring det 
sista året. Det handlar om att snabbt sprida ett budskap via ett sms till en elev. Den eleven går 
sedan in på facebook och sedan vet alla det. Tidigare fick man springa benen av sig för att få 
tag i folk”. Läraren angav också att eleverna använder mobiltelefonen som ett verktyg i hans 
ämne. De tar bilder, antecknar och skriver in information i almanackan. Läraren uttryckte en 
önskan om att samordna terminsplaneringen i olika ämnen så att eleverna kunde ha den i 
mobiltelefonen: ”Jag tror faktiskt att almanackfunktionen skulle kunna vara ett hjälpmedel 
för våra elever som har en taskig studieplanering. Vi pratar ofta om det här att göra en 
terminsplan. Har man en Iphone kan man ju koppla den till datorn... där tror jag faktiskt att 
man kunde göra en riktig vinst… Då skulle det i slutändan höja betygsnivåer, deltagandet av 
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lektionstid. Vi hade kanske haft mindre problem med elever som kommer efter...”. Läraren 
funderade mycket kring alla möjligheter man skulle ha till att göra individuella planeringar, 
som dessutom skulle bäras med i fickan, om alla elever hade en smartphone: ”Snacka om det, 
våra elever som har lite problem med att komma ihåg… det är en viktig bit som skolan måste 
jobba med, det är studieplan för var och en”. 
 
Läraren angav också att eleverna använder ficklampan och kameran i bildundervisningen, 
samt söker efter information på internet: ”En dag sa en elev så här: - Jag vill åt kristna 
symboler. - Ja, javisst! Då får du gå till en bok i biblioteket sa jag helt naturligt. Nä vänta nu 
lite grann. Jag sa du kan gå till en datasal, till en dator. Eller förresten du kan fråga henne där, 
hon som har en Iphone!” 
Läraren berättade att eleverna ofta använder mobiltelefonen för att ta bilder hemma och 
skicka över dem via mailen. Läraren hade då möjlighet att ge snabb respons vilket han 
menade leder till ökad utveckling. Genom tekniken menade läraren att bildämnet förändrats 
radikalt de senaste åren. När intervjuaren frågade om de får använda kameran i mobilen 
svarade läraren: ” För min del för de gärna göra det. Jag är ingen teknikfreak, jag vill hellre få 
ett uttryck i en bild och då kan du lika gärna få ett uttryck i en bild som är oskarp som riktig, 
riktig skärpa. Datorn är ett fruktansvärt bra medium för det går så snabbt. En fotouppgift kan 
du göra nu omedelbart, medan det kanske hade tagit månader förut när man skulle framkalla 
det.”. När intervjuaren uttryckte att läraren valt de funktioner hos mobilen som passar in i och 
förstärker hans undervisning sa han: ”Jag kanske gör det mer än vad jag tänker på det… Det 
saknades bitar, vi hade behövt använda oss ännu mer av datorn och hitta nya uttrycksvägar. 
Vi behöver förbereda våra elever lite mer på den teknik som händer. Det skulle vara som om 
de inte får använda knivar för de kunde skära sig. De lär sig att använda knivar också. Jag tror 
att man måste vara ganska tydlig med vad man ska använda det till.” 
 
Som önskade, framtida funktioner, skulle läraren vilja se större bildyta på mobiltelefonerna. 
 

 
Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

 Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Har upplevt 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
         Figur 16.  Resultat i beskrivningskategorier lärare gymnasiet B.  
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5.2.6 Resultat specialpedagog/speciallärarintervjuer 

 
Den specialpedagog som var kopplad till åk 3 och åk 6 var en kvinna i 50-årsåldern. Hon 
hade arbetat som specialpedagog i ca 5 år, och hade tidigare jobbat många år som 
förskollärare. Mobiltelefonen hon använde hade inte internet, och var inte av 
smartphonemodell. 
 
Specialpedagogen angav att hon mest ringer och sms:ar med sin mobiltelefon. När 
intervjuaren ställde frågor kring hur man skapar struktur för eleverna, menade 
specialpedagogen att det skulle vara bra om eleverna kunde fotografera sitt veckobrev. 
Specialpedagogen hade erfarenhet av elever som lyssnar på musik när de räknar, och kunde 
tänka sig att använda videoinspelningsfunktionen: ”Ja, det här till exempel att göra film. Vi 
har ju gjort serier på datorn. Man skulle ju lika gärna filma på mobiltelefonerna och göra ett 
litet manus innan. ”. Hon kunde också tänka sig att tipsa elever med svenska som andraspråk 
att använda applikationer som är avsedda för att gynna språkinlärning, eller ladda hem tv-
program. Hon menade att det kunde skapa ett mer lustfyllt lärande. Det blir enkelt för 
eleverna att använda den teknik de har nära: ” (…) eleverna tar det ju mycket smidigare än 
vad jag lär mig, det är deras vardag. Vi behöver öppna upp för att ta in den nya tekniken.”. 
 
Specialpedagogen hade nyligen fått kunskap om vissa av smartphonemodellernas 
möjligheter: ”Jag har börjat förstå att det finns andra möjligheter med de nya 
mobiltelefonerna. Vi ska ha ett projekt med Iphonen och det gör att jag kommer att få lära 
mig handleda en elev. Vi ska ta hjälp av mobiltelefonen i elevens lärandesituationer. Det kan 
vara att fotografera av en text och att eleven kan få den texten uppläst både i skolan och 
hemma. (…) den här eleven har läs- och skrivsvårigheter och har rätt att få ladda hem 
Daisyböcker till mobiltelefonen.”. 
 
Som en utveckling av mobiltelefonens funktioner menade specialpedagogen att hon skulle 
vilja se någon funktion som kunde hjälpa till när eleverna skriver en berättelse. Hon skulle 
vilja att mobilen på något sätt kunde ge förslag på fortsättning på en skriven berättelse, och 
visa på möjliga formuleringar. Hon fortsatte: ”Det känns som jag inte kan tänka på vilka 
oändliga resurser det finns, det känns overkligt.”. På frågan om vad som skulle hända med 
lärandet om mobiltelefonen skulle användas i skolarbetet svarade specialpedagogen: ” Jag 
tror det kommer att öppnas en helt ny värld, ifrån att det har varit förbjudet (…) så öppnar 
man upp istället för att här är det något som är tillåtet, en möjlighet, likväl som vi kanske var 
misstänksamma mot datorn i början och att man kan få fler möjligheter som elev. 
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Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt  

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

 Kan föreställa sig 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Kan föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
       Figur 17. Resultat beskrivningskategorier specialpedagog åk 3-6.  
 
 
 
Specialpedagogen som var knuten till åk 9 var en kvinna i 50-årsåldern som hade arbetat i 
cirka 5 år som specialpedagog. Tidigare arbetade hon i många år som mellanstadielärare. 
Hennes mobiltelefon hade internetuppkoppling, men var inte av smartphonemodell. 
 
Själv uppgav specialpedagogen att hon mest ringer och sms:ar med sin mobiltelefon. I 
skolsammanhang hade det hänt att hon skickat sms till elever som inte dykt upp till lektionen. 
Specialpedagogen angav också att hon uppmanat och hjälpt elever att lägga in tider för 
påminnelser, så att eleverna klarar att hålla sitt schema. Specialpedagogen menade också att 
hon uppmanat elever att fotografera tavlan efter en genomgång och att använda miniräknaren. 
Efter diskussion om mobiltelefonens funktioner uttryckte hon också en önskan: ”Om man lär 
sig att de kan finna hjälpmedel i form av fria sidor (gratissidor/gratisprogram vår anm.) som 
man sedan kan använda själv och bygga upp sin egen kunskapsbank i form av ordlistor eller 
sånt...då kan de ta det lika lätt på mobilen.”. 
 
Angående ny teknik sa specialpedagogen: ”Det kommer nya maskiner, men man kan inte stå 
och säga ´jag har inte lust att lära mig det´. Vissa har ett motstånd mot tekniska hjälpmedel. 
Jag kommer ihåg när jag jobbade på kontor. Jag satt och skrev på skrivmaskin, det gick rätt så 
snabbt. Så kom den första datorn och det första ordbehandlingsprogrammet. Det som tog en 
timme på skrivmaskinen, det tog åtta timmar på datorn! Det var ett jättemotstånd innan det 
blev ett hjälpmedel.”. Specialpedagogen berättade att man på skolan tagit beslut om att köpa 
in läsplattor för att undersöka om detta kunde gynna elevernas inlärning. I nuläget kunde 
specialpedagogen inte uttrycka några specifika önskemål kring vad mobiltelefonen skulle 
behöva erbjuda för att bli ett bättre redskap vid inlärning. 
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Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

 Har upplevt 

Referentiella 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

 Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
        Figur 18. Resultat i beskrivningskategorier specialpedagog åk 9.  
 
 
Specialläraren på gymnasiet, Spec.lärare gy, var en kvinna i 40-årsåldern. Hon hade cirka tio 
års erfarenhet inom skolan och hade undervisat både språk och matematik. Hon var 
nyutbildad speciallärare, men hade redan arbetat några år inom specialpedagogiken. 
Mobiltelefonen hon använde var en Iphone. 
  
I intervjun berättade specialläraren om sitt stora teknikintresse, som började redan i 
barndomen. Det framkom att specialläraren använder sin mobiltelefon bl.a. till att sms:a, 
maila, ringa, använda kalendern, spela in ljud och bild, söka information, läsa böcker, 
anteckna och lyssna på musik genom Spotify. Hon lät datorn och mobilen samarbeta, bl.a. 
genom ”Dropbox”. När det gällde eleverna angav hon att hon uppmanar sina elever att 
använda kalendern, påminnelsefunktionen, skriva in anteckningar och lyssna på musik i 
mobiltelefonen. Hon uppgav också att hon höll på att skapa en smslista för att snabbt få ut 
information till eleverna. Specialläraren hade lagt ut många pdf-filer som eleverna skulle 
kunna öppna både i datorn och i mobiltelefonen. Hon berättade att man på skolan diskuterat 
möjligheterna att spela in lärares genomgångar och lägga upp dem på skolans hemsida. Även 
i detta fall skulle eleverna kunna ta del av informationen både via datorn och mobiltelefonen. 
Hon tyckte inte att eleverna använder mobiltelefonen så mycket på lektionstid, och inte förrän 
fotografering av tavlan kom på tal sa hon: ”Ja, det gör de förstås!” Specialläraren uppmanade 
även eleverna till att använda andra funktioner efter behov: ”...när det behövs, så får man 
använda mobiltelefonen här som hjälpmedel, de har den ju med sig”. Specialläraren önskade 
att eleverna använde fler planeringsverktyg, ordlistor och digitala anteckningar som läses upp 
med hjälp av talsyntes.   
 
Som framtida, önskade funktioner angav specialläraren att man skulle kunna utveckla det 
webbaserade lärandet och koppla ihop det med planeringsverktyg och skolans mål. Trots det 
stora intresset för teknik ansåg specialläraren att man får vara försiktig i början: ”Vi måste 
komma längre, vi måste få bättre kontroll på mobiltelefonen som renodlat studieinriktat 
hjälpmedel. Hade vi satt igång idag så hade vi fått en massa barnsjukdomar. Även om jag 
tycker att det är jättebra att man använder mobiltelefonen till ljud (inspelning och 
uppspelning, vår anm.), bild, kalender och kommunikation så tror jag att man ska gå ett steg 
längre och använda den mycket mer.”. Specialläraren menade också att man inte kan 
förutsätta att elever har en smartphone. 
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Typer av aspekter Beskrivning Privat Vid skolarbete i och 

utanför skolan 

Strukturella 

1. Mobilen som redskap för att meddela sig. 
(Användning av text, ord eller bild) 

Har upplevt Har upplevt 

2. Mobilen som redskap för att skapa struktur. 
(Användning av almanacka, påminnelser, musik, 
gps m.m.) 

Har upplevt Har upplevt + Kan 
föreställa sig 

Referentiella 

 

 

3. Mobilen som redskap i inlärningen. 
(Användning av applikationer, miniräknare, 
informationssökning, fotografering/filmning) 

Har upplevt Har upplevt + Kan 
föreställa sig 
 

4. Mobilen som redskap under förändring och 
utveckling. (Ställer krav som gynnar inlärning) 

 Kan föreställa sig 

 
 
          Figur 19. Resultat i beskrivningskategorier speciallärare gymnasiet.  
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6 ANALYS AV RESULTAT 

 
Analysen innefattar en sammankoppling mellan uppsatsens frågeställningar och resultat.  Vi 
jämför, diskuterar och ger våra synpunkter på varför vissa resultat ser ut som de gör.  I slutet 
följer sedan en sammanfattning av resultatanalysen.  
 
 

6.1  Funktioner som används nu vi skolarbete i och utanför klassrummet 

 
Vår första frågeställning i den här studien undersöker det faktiska användandet av 
mobiltelefonen som artefakt. Vi frågar efter vilka av mobiltelefonens funktioner som nu 
används vid skolarbete i och utanför klassrummet. 
 

6.1.1 Elever, lärare och specialpedagoger i åk 3, 6 och 9 

 
I enkätresultaten från åk 3 kan man se att eleverna i princip inte använder mobiltelefonen i 
skolarbetet (se figur 6). En förklaring till detta kan kanske ses i enkätens sista fråga, som 
handlar om vilka regler skolan har kring användandet av mobiltelefoner. Där berättar 
eleverna att mobiltelefonerna ska hållas inlåsta under skoltid. Kanske har man då svårt att 
tänka på hur mobiltelefonen faktiskt används vid skolarbete i och utanför skolan.  Två elever 
anger trots allt att de använder mobiltelefonen i skolarbetet, men ingen tycks ha blivit 
uppmanad av pedagoger att göra det. På frågan om vilka funktioner som skulle vara bra att 
använda vid skolarbete (se bilaga 1 fråga nr 8) svarar endast en elev att han/hon använt 
mobiltelefonen i skolrelaterat arbete och att det då rört sig om internetfunktionen (se figur 7). 
En orsak till att de båda frågorna fått olika svar skulle kunna vara att enstaka elever använder 
mobiltelefonen till skolarbete trots att de inte tycker att det är särskilt bra att göra det. En 
troligare förklaring är kanske att man hellre svarar på enkätens fråga 7, som har 
svarsalternativ och bara kräver ett kryss, än fråga 8 som är en öppen fråga.  
 
Eleverna i åk 6, som finns på samma skola, anger att de har samma mobiltelefonregler som 
3:orna. Inte heller 6:orna blir uppmanade av sina pedagoger att använda mobilen (se figur 5).  
Ändå anger hela 36% (vilket motsvaras av 8 av 22 elever) att de använt mobiltelefonens 
miniräknare i skolarbetet, hemma eller i skolan (se figur 7). Det rör sig då antagligen om 
enstaka tillfällen (se figur 6). Tre av de 22 eleverna i åk 6 har också använt mobiltelefonen för 
att ringa/sms:a eller maila angående skolarbetet, och fyra har använt musik för att underlätta 
inlärning på lektioner och/eller vid läxläsning. I intervjuerna framkom det att eleverna själva 
varit aktiva och föreslagit för läraren att få använda olika funktioner. Pedagogerna har i sin 
tur tillåtit användningen (trots reglerna). Här kan man tänka sig att just de här eleverna kan ha 
påverkat sin pedagog till att förstå att mobiltelefonens funktioner kan underlätta inlärning.  
Det i sin tur gör att det finns möjligheter att läraren kan påverkas och ändra sitt synsätt på 
mobiltelefonens användande i skolarbetet. Trots mobiltelefonförbudet under skoltid anger 
nära hälften av eleverna i åk 3 och 6 att de tar med mobilen till skolan (se figur 4).  
 
Enkätresultaten från åk 9 visar att så många som 73 % (vilket motsvaras av 16 av 22 elever) 



53 

använt mobiltelefonens miniräknarfunktion i skolarbetet och tyckt att det varit bra (se figur 
7). Dessutom har 23 % (fem av 22 elever) använt mobilen för att komma åt internet. Enstaka 
elever har också använt ringfunktion/sms osv. samt almanacka, musik och klocka i 
skolarbetet och sett även det som en tillgång. Samtliga elever i 9:an uppger att de någon gång 
använder mobiltelefonen i skolarbetet (se figur 6) och nära 70 % (15 av 22 elever) menar att 
de någon gång blivit uppmanade av lärare att göra det (se figur 5). Cirka 15 % (d.v.s. 3 av de 
22 eleverna) anger att de dagligen blir uppmanade av pedagoger att använda mobiltelefonen 
(se figur 5).  Vi förmodar att användandet av mobiltelefonen är högre i åk 9 jämfört med åk 3 
och 6 på grund av att man i den här årskursen har telefonen mer tillgänglig (i fickan).  Vissa 
elever menar att de blir uppmanade av pedagoger att använda mobilen, några t.o.m. dagligen, 
medan andra anger att det aldrig förekommer. I kombination med figur 7, som visar att över 
70% av eleverna använt mobiltelefonens miniräknarfunktion i skolarbetet, kan det tänkas att 
pedagogerna uppmanat till denna användning när vanliga miniräknare saknats.  
 
Under fokusgruppintervjun i åk 3-6 berättade en elev från åk 3 att hon använder 
mobiltelefonen för att spela in sina egna diktat som hon fått i läxa. Detta trots att eleverna 
angett att pedagogen i åk 3 aldrig uppmanat sina elever att använda mobiltelefonen i 
skolarbetet (se figur 5). De båda eleverna som representerade åk 6 menade att de var flitiga 
användare av musikfunktionen för att skärma av andra ljud under lektionerna. 
Mobiltelefonens miniräknare användes under matematiklektionerna.  Eleverna uppgav också 
att de genom mobiltelefonen sökt information på internet. Deltagarna i intervjun var kunniga, 
intresserade och engagerade i mobiltelefonens möjligheter och vi förmodar att det kan ha 
påverkat deras aktiva användande i skolarbetet.  
 
I enkätundersökningens svar från eleverna i åk 9 framkom det att de får använda vissa 
funktioner, som miniräknaren och lyssna på musik, och pedagogen tänker inte på, eller bryr 
sig inte om, vilken teknik som erbjuder detta (exempelvis Mp3, CD-spelare eller 
mobiltelefon). Mobiltelefonen är därmed en av många tekniska prylar. (Säljö, 2005) menar att 
det väsentliga är att man hittar en funktion som underlättar inlärningen och lärandet blir det 
som hamnar i fokus istället för tekniken i sig. Genom att inte tänka på, eller bry sig om, 
vilken teknik som leder till det önskade resultatet, kan mobiltelefonen här sägas vara väl 
integrerad i det vardagliga arbetet.  
 
I fokusgruppen åk 9 framkom det att eleverna ibland blivit uppmanade att använda 
mobiltelefonens miniräknarfunktion och att söka information på internet via mobilen. Till 
exempel blev en elev med smartphone ibland uppmanad av en pedagog att söka information 
på sin telefon för att sedan informera hela klassen om resultatet.  Här ser vi ett exempel på att 
en pedagog tar tillvara på tillfället och drar nytta av eleven och hans mobiltelefon samtidigt 
som undervisningen fortgår.  Det betyder att i den här årskursen finns det pedagoger i vissa 
ämnen som ser mobiltelefonen som ett användbart redskap i skolarbetet.  
 

Intervjuade lärare och specialpedagoger i grundskolan hade inte något större intresse av 
mobiltelefonen privat eller i skolarbetet när det gällde det faktiska användandet. Ett undantag 
var specialpedagogen i åk 9 som hade uppmanat eleverna att lägga in påminnelse, fotografera 
av tavlan, använda miniräknaren och lyssna på musik på matten. Privat använde pedagogerna 
sin mobiltelefon till att ringa och skriva sms. Ingen av dem har någon smarthphone. Efter 
hand som intervjuerna fortgick framkom det dock att de trots allt använde mobiltelefonen i 
skolarbetet men att de inte kunde ange hur och vad förrän de fick de mer preciserade 
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följdfrågorna. Exempel på detta är privata foton tagna i naturen som sedan blev ett bildspel i 
undervisningen, användning av tidtagarur i idrotten och sms-kontakt med eleverna om när 
lektionen börjar.  
 
När vi jämför det faktiska användandet av mobiltelefonen i skolarbetet bland elever och 
pedagoger i årskurs 3, 6 och 9 uppfattar vi att eleverna i högre grad tar initiativ till detta än 
pedagogerna men att pedagogerna sedan är öppna för dessa förslag. Det betyder att 
pedagogerna kan behöva reflektera mer över mobiltelefonens möjligheter för att få syn på 
vad elever och pedagoger redan gör, vad och hur man skulle kunna göra tillsammans. Spikol 
(2010) menar att det är av stor betydelse att både lärare och elever ingår i samma sociala och 
tekniska system så att de interagerar med varandra i kombinationer av mobiltelefon, fysisk 
aktivitet, mentalt engagemang och lärande. Även Laurillard (2008)  menar att lärarna 
fortlöpande måste utveckla sin kompetens och poängterar att detta lärande borde ske på 
samma sätt som för eleverna. En av nycklarna till att lyckas med detta är att ge lärarna mer 
tid.  
 

6.1.2 Elever, lärare och speciallärare i gymnasiet , ES, SP och NV 

 

Enkätresultaten visar att gymnasieeleverna har större tillgång till sin mobiltelefon än de yngre 
eleverna under skoldagen. Eleverna hade mycket olika uppfattning om skolans eventuella 
regler kring mobiltelefonanvändning, och svaren antydde att mobilen användes i hög 
utsträckning även under lektionstid. En gymnasielärare, gy A, bekräftar detta i sin intervju när 
hon säger att eleverna ofta använder mobiltelefonerna i skolarbetet, att eleverna har stor 
kunskap om sina mobiltelefoner och att de är viktiga för eleverna. Castells et al (2006) menar 
att mobiltelefonen blivit en symbol för erkännande för den egna identiteten hos ungdomar.  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011) betonar också mobiltelefonens popularitet och 
vardagsnära ställning och menar att detta kan utnyttjas för att få elever i behov av särskilt 
stöd att ta till sig detta hjälpmedel. Enkätresultaten visar att de mest använda funktionerna i 
skolarbetet för alla gymnasieelever är almanacka/påminnelsefunktion/anteckningar/schema 
och internetuppkoppling (se figur 8). Ingen av de intervjuade gymnasielärarna uppgav att de 
brukar uppmana eleverna till att använda de här funktionerna. Det menade dock 
specialläraren att hon brukar göra. Vi tolkar det som om eleverna mest på eget initiativ väljer 
att använda dessa funktioner för att strukturera sin skoldag.  
 
I fokusgruppen, som bestod av enbart NV-elever, bekräftas också att man utvecklat 
användandet av mobiltelefonens funktioner vad gäller struktur. Man gör t.ex. upp egna kom-
i-håg-listor i anteckningar som kopplas till påminnelsefunktionen.  Detta kan tolkas som om 
eleverna ställer krav på mobiltelefonen och att man själv kombinerar ihop olika applikationer 
till ett individuellt verktyg.  Laurillard kommenterar denna typ av användning med orden: 
”Technology works best when it has to meet a challenge” (Laurillard, 2008 s 9). Castells et 
al. (2006) menar att speciellt ungdomar är öppna för ny teknologi och har förmågan att ta till 
sig och använda mobiltelefonen för egna ändamål. 
 
Gymnasieleverna ringer, mailar, chattar och skickar sms när det gäller skolarbete, men inte i 
säskilt hög utsträckning (ES 13%, SP 27% och NV 22%, se figur 8). En förklaring kan vara 
att de här funktionerna anses vara störande och att eleverna uppmanas av pedagogerna att inte 
använda dem på lektionerna (Svensson, 2009). Möjligen leder detta till att man inte använder 
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dessa mobilfunktioner i det icke lektionsbundna skolarbetet heller. Typer av meddelanden 
som eleverna på gymnasiet anger att de skickar är: ”kontakt med kompisar som är 
sjuka/missar lektionen” och: ”sms:a varandra om man inte förstår något så man slipper 
avbryta”. Vi har inte fått någon indikation på att man tar kontakt med pedagoger under skoltid 
via mail, chatt eller sms genom telefonen.  
 
I fokusgruppen framkom det att eleverna speciellt uppskattar att mobiltelefonen just är mobil, 
att man kan öva på läxor på bussen eller sitta i en park och läsa. Lärandet sker med bärbar 
teknik, eleven är inte på en fast och förutbestämd plats för att lära utan tar tillvara på 
möjligheter var som helst. Detta innebär att de är välbekanta, och uppskattar fördelarna med, 
så kallad M-learning (Spikol, 2010).  
 
Mobiltelefonens genomslagskraft bland ungdomar beror på dess rörlighet och att den kan 
anpassas efter individens behov och önskemål (Goggin, 2006). I fokusgruppen framkom 
också att olika applikationer används i skolarbetet, till exempel program för att skriva 
noveller, grammatik- och rättstavningsprogram, formelsamlingar och mer avancerade 
miniräknare än vad som traditionellt används i skolan. Respondenterna ansåg att de använde 
mobiltelefonen som en dator. Gymnasielärare A, kopplad till fokusgruppen, uppgav att hon i 
skolsituationen märkt att eleverna använt applikationer, till exempel ordböcker, men menade 
att hon inte varit med och uppmuntrat dem till det,  ”…. det har inte kommit från mig …”.  
 
Specialläraren på gymnasiet angav att hon inte gör någon skillnad mellan datorn och mobilen, 
precis som eleverna ovan. Hon ser allt som en helhet,  såväl fritid som jobb, vilket innebär att 
mobiltelefonen är en väl integrerad artefakt i hennes vardagsliv.  Hon angav till exempel att 
hon inte upplever att eleverna använder mobilen så mycket, men när hon vid intervjun 
svarade på fördjupningsfrågor, till exempel när det frågades om eleverna fotograferar tavlan , 
sa hon: ”Ja, det gör de förstås!” Specialläraren visar att hon har ”normaliserat” 
mobiltelefonen och integrerat den i sitt vardagsliv. Hon lägger inte längre någon kraft på 
lärandet av mobiltelefonens funktioner utan på lärandet som den syftar till att främja (Säljö, 
2005).  
 
Gymnasieeleverna och samtliga pedagoger på gymnasiet kan sägas ha gedigna kunskaper 
kring användandet av mobiltelefonen och att den blivit integrerad och ”normaliserad” i deras 
vardag, både privat och i skolarbetet. Trots detta används mobilen knappast till 
kommunikation mellan pedagog och elev. Varken i intervjuerna eller i enkäterna finns 
indikationer på att man försöker utnyttja möjligheterna till gemensamt lärande, med en 
gemensam plattform för snabb feedback och möjligheten att ta del av varandras tankar, i det 
Laurillard kallar ”collaborative learning”, CL.  
 
 

6.2 Möjliga funktioner att använda i skolarbetet 

 
Vår andra frågeställning i den här studien handlar om vilken kunskap som finns om 
mobiltelefonen som artefakt. Vi frågar efter vilka av mobiltelefonens funktioner elever, lärare 
och specialpedagoger/lärare känner till som skulle kunna underlätta skolarbetet i och utanför 
klassrummet. 
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6.2.1 Elever, lärare och specialpedagoger i åk 3, 6 och 9 

 
I enkätresultaten från åk 3 kan man se att eleverna föreställer sig att mer användning av 
framförallt miniräknare, internet och kamera/foto skulle kunna underlätta skolarbetet (se figur 
7). Ingen i åk 3 anger att ringa/ mail/ sms/ mms kan vara bra för deras inlärning, trots att det 
är telefonens ”grundfunktioner”. Detta kan tyda på att de inte ser eller värdesätter den sociala 
aspekten på lärande. Kanske  kan det ha med skolans ordningsregler att göra; att ”låsa in 
telefonen” kan vara så inpräntat att de inte tänker tanken att kunna använda 
meddelandefunktionerna i inlärningen.  
 
I enkätresultaten från åk 6 nämner man också att användning av miniräknare och kamera 
skulle kunna underlätta skolarbetet. Nästan hälften av eleverna i åk 6 uppger 
anteckningar/almanacka/påminnelsefunktion/schema som möjliga inlärningshjälpmedel (se 
figur 7).  En tredjedel nämner också funktionerna tidtagarur och musik (avskärmning). 
Funktioner som en fjärdedel av eleverna anser skulle underlätta skolarbetet är ringa/ mail/ 
sms/mms.   
 
Fokusgruppen åk 3-6 hade flera idéer om funktioner som kan underlätta skolarbetet.  De 
pratade t.ex. om att fotografera av en text och sedan få den uppläst. De nämnde 
inspelningsfunktion, det vill säga att de kan spela in läraren och lyssna igen. De nämnde 
också att det kan vara bra att spara det man gjort i mobiltelefonen. Fokusgruppen angav också 
Google Earth, det vill säga en specifik funktion på internet (eller en applikation i en 
smartphone), som möjligt verktyg att underlätta skolarbetet.  
 
I intervjun med läraren i åk 3 framkom det att hon kan föreställa sig att använda mer spel, 
fotografering som dokumentation och repetitionsträning, inspelning vid till exempel 
intervjuer samt program för stavningskontroll. Hon nämnde i det här sammanhanget att hon 
tror att mobiltelefonen kommer att ta över en del av datorernas områden. 
 
Läraren i åk 6 kunde tänka sig att almanackan kunde vara bra, eftersom eleverna alltid har 
mobilen med sig. Han föreställde sig också att eleverna kan börja utnyttja internet i större 
utsträckning. Han sa: ”Man kan givetvis använda internet, det är helt suveränt, de kan sitta 
vid sin bänk och inte springa och leta datorer”.    
 
Specialpedagogen uppgav vid intervjun att hon kan föreställa sig fotografering av veckobrev, 
inspelning av film, nedladdning av filmer och applikationer som är avsedda att gynna 
språkinlärning som möjliga funktioner för att underlätta inlärning.  
 
Enkätresultaten från åk 9 visar att de redan använder miniräknaren i hög grad (73%) och att 
de kan föreställa sig att den kan användas ännu mer (86%) (se figur 7).  Eleverna kan tänka 
sig att använda internet i betydligt större utsträckning än i nuläget (68% kan tänka sig detta 
som en tillgång, medan  23% redan använt denna funktion). Funktioner som också anses vara 
möjliga att använda är anteckningar/almanacka/påminnelsefunktion/schema. Musiken som 
avskärmning är också en funktion som en tredjedel av eleverna föreställer sig vara bra för 
inlärningen i skolarbetet. I fokusgruppen från åk 9 kommer man fram till att det skulle vara 
bra att ha alla läroböcker i telefonen.  
 
Vid intervjun med läraren i åk 9 framkom det att funktionerna almanacka, 
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påminnelsefunktion, internet, miniräknare och tidtagarur är tänkbara för att underlätta 
skolarbetet. Läraren nämnde också ökad mailkontakt med föräldrar och att skicka hem läxor 
via sms till eleverna.  
 
Specialpedagogen i åk 9 kunde tänka sig att eleverna själva kan bygga upp en personlig profil 
på programvara/funktioner i mobiltelefonen med hjälp av ”fria sidor”, det vill säga med 
gratissidor och gratisprogram som redan finns på internet, till exempel olika former av 
ordlistor.  
 
Enligt enkätresultaten för eleverna i åk 3, 6 och 9 är alltså möjligheten att använda 
mobiltelefonens miniräknare och få tillgång till internet de funktioner man tror mest skulle 
kunna underlätta skolarbetet. I de lägre åldrarna (åk 3 och åk 6) framhåller man 
kamerafunktionen, medan man i de högre åldrarna (åk 6 och 9) fokuserar på ett mer indirekt 
hjälpmedel i skolarbetet; musikfunktionen. Både pedagoger och elever har många tankar 
kring mobiltelefonens möjligheter. Någon social aspekt på lärande, samarbete eller 
”feedback”, framkommer dock inte, mer än i intervjun med läraren i åk 9, som nämner läxor 
via sms och mailkontakt (men då med föräldrar). Specialpedagogen i åk 9 berättar i intervjun 
om det motstånd man kan känna inför införandet av ett nytt verktyg, då det tar lång tid att lära 
sig att hantera verktyget och man har svårt att se nyttan med det hela. Säljö (2005) menar att 
man måste övervinna detta motstånd och ge sig tid att lära känna artefakten för att senare 

fokusera på det lärande artefakten ska gynna. 
 

6.2.2 Elever, lärare och speciallärare i gymnasiet ES, SP och NV 

 
I enkätresultaten från gymnasiets ES-program visar det sig att eleverna kan föreställa sig att 
använda anteckningar/almanacka/påminnelse/schema i betydligt större utsträckning än i 
nuläget (87% i jämförelse med 43%) (se figur 8). Andra funktioner de ser som möjliga 
hjälpmedel att använda är internet och miniräknare mer än vad de redan gör.  En tredjedel 
anser att det är möjligt att använda ringa/ mail/ sms/mms i större utsträckning.   
 

SP-programmet tänker sig att man i större utsträckning skulle kunna använda sig av 
anteckningar/ almanacka/ påminnelsefunktion/ schema (77% jämfört med 50%, se figur 8).  
Hälften ser möjligheterna att utnyttja internet betydligt mer. Miniräknare och ringa/ mail/ 
sms/ mms önskas utnyttjas men knappt i högre grad än vad som redan görs i nuläget.  
 
I enkätresultatet föreställer sig eleverna på NV-programmet att det skulle vara bra att använda 
anteckningar/almanacka/ påminnelsefunktion/schema i större utsträckning än vad som görs i 
nuläget (73% i jämförelse med 32%, se figur 8).  Hela 98% tänker sig internet som stöd i 
inlärningen. Cirka en tredjedel av eleverna tänker sig ringa/ mail/ sms/ mms och miniräknare 
som möjliga hjälpmedel.  
 
Gymnasiets fokusgrupp (bestående av NV-elever) berättade om att när man stöter på nya 
funktioner så provar man dem och först då ser man om de är bra eller inte. De kunde inte 
formulera något ytterligare som mobilen skulle behöva erbjuda för att gynna deras inlärning.  
Säljö (2005)  menar att i mötet med en ny artefakt följs av en tid med intensiv användning 
som handlar mer om redskapets funktioner och förutsättningar än om det lärande redskapet 
främjar. Detta ligger i linje med det experimenterande eleverna beskriver.   
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Gymnasielärare A föreställde sig att mer nedladdning av böcker till mobiltelefonen är en 
funktion som skulle kunna gynna inlärning.  Gymnasielärare B föreställde sig en samordning 
av terminsplaneringen i olika ämnen (ett schema) i kombination med individuella planeringar 
så att eleverna kunde ha den i mobiltelefonen i fickan (för att stödja elever med ”taskig 
studieplanering”).  Specialläraren på gymnasiet berättade att man på hennes skola diskuterat 
möjligheterna att spela in lärarnas genomgångar och lägga upp dem på skolans hemsida. Om 
detta skulle ske så skulle eleverna kunna ta del av informationen via mobiltelefonen. Hon 
föreställde sig också att det vore bra om eleverna använde fler planeringsverktyg, ordlistor 
och digitala anteckningar som läses upp med hjälp av talsyntes. Pedagogernas svar skiljer sig 
till stora delar från elevfokusgruppens. Medan eleverna experimenterar utifrån mobilens 
funktioner och sedan hittar något som verkar användbart, gör pedagogerna det omvända; de 
ser ett mål som de sedan vill få mobilen att uppfylla. Utifån Laurillards tankar om att ställa 
krav på vertyget så att den pedagogiska nyttan kommer i centrum istället för artefakten i sig, 
är pedagogernas förfarande utmärkt för att gynna lärandet (Laurillard 2008). Å andra sidan 
beskriver Säljö (2005) vikten av att lära sig användandet av själva artefakten innan den kan 
bli till ett hjälpmedel. Kanske saknas detta initiala steg hos pedagogerna. I så fall införlivas 
inte artefakten som en naturlig del av det fortsatta lärandet för pedagogerna, medan eleverna 
införlivar mobilen i vardagslivet, där de påverkar och påverkas i det fortsatta lärandet. 
Därmed skulle det kunna uppstå en stor skillnad i synen på mobilen och lärandet hos 
pedagogerna respektive eleverna.  
 
 
 

6.3 Önskemål om mobiltelefonens möjligheter i framtiden 

  
Vår tredje frågeställning i den här studien undersöker önskemålen om mobiltelefonens 
möjligheter i framtiden: Vad vill elever, lärare och specialpedagoger/lärare att mobiltelefonen 
ska erbjuda för att man ska använda den som ett pedagogiskt verktyg? 
 

6.3.1  Elever, lärare och specialpedagoger i åk 3, 6 och 9 

 
I enkätundersökning åk 3-6-9 framkom inga önskade funktioner som mobiltelefonen bör 
erbjuda.  Eleverna är kanske inte ”tränade i” att uttrycka sina egna tankar och behov kring 
mobiltelefonen i kombination med inlärning.  
 

I fokusgruppen i åk 3-6 framställde eleverna däremot många idéer, bland annat att man skulle 
kunna skriva direkt in i mobilen så att det skulle komma upp på tavlan. Man önskade också 
att det skulle komma en applikation ”där man kan skriva in det man behöver, man kan skriva 
olika saker och så söker den upp det själv, man skriver in ett sökord”. I gruppen kom man 
fram till att framtidens undervisning kan se annorlunda ut om mobiltelefonens funktioner 
utvecklas (med hjälp av de funktioner som ännu inte finns) och att det sedan i sin förlängning 
gör att lärarens uppgifter förändras.  
 
I fokusgruppen i åk 9 tänkte man sig att läraren skulle ha en mikrofon så att varje elev skulle 
kunna sitta med mobiltelefonen med hörlurar kopplade till mikrofonen för att skärma av 
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andra ljud och koncentrera sig på vad läraren sa. De lyfte också behovet av att alla elever har 
samma typ av mobiltelefon och att det skulle behövas en marknadsförare för 
skolapplikationer. Laurillard (2008) påpekar just det väsentliga i att skolan efterfrågar 
teknologi som stödjer inlärning och att det inte är tekniken i sig som är viktig.  
 
Lärarna i åk 3 och i åk 9 kom inte på några önskade funktioner som mobiltelefonen bör 
erbjuda.  Kanske är det så att pedagogerna har svårt att koppla ihop frågan om lärande och 
pedagogik med önskad teknologi. Enligt Spikol (2010) kan man i hans forskning se att det är 
betydelsefullt att lärare och elever ingår i samma sociala och tekniska system så att de 
samspelar med varandra. Först då uppstår en lärmiljö som sammanför mobiltelefonen och 
lärandet. Därmed blir det sedan lättare att efterfråga den teknologi man önskar för att 
utveckla lärandet.  
 
Läraren i åk 6 önskade en applikation som omvandlar inspelat tal till skriven text. 
Specialpedagogen i åk 3-6 skulle vilja se någon funktion som kunde hjälpa till när eleverna 
skriver en berättelse att mobiltelefonen på något sätt skulle kunna ge förslag på fortsättning 
på en skriven berättelse och visa på möjliga formuleringar. Kanske grundar sig deras så 
preciserade önskningar på tankar om enskilda elever man stött på i undervisningen som 
behövt extra hjälp, till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogiska 
myndigheten (2011) menar att mobiltelefonen är ett verktyg som inte är utpekande att 
använda som kompenserande hjälpmedel, till skillnad från många andra, traditionella 
hjälpmedel. Det kompensatoriska hjälpmedlet blir ”osynligt” i den artefakt som är så positivt 
laddad för eleven.  
 
Specialpedagogen åk 9 hade inga konkreta förslag men hon menade att man måste vara 
öppen för ny teknik. Hon talade om att det initialt oftast råder ett motstånd. Hon angav ett 
exempel: ”Det nya ordbehandlingsprogrammet, från det som tog en timme på skrivmaskinen 
tog åtta timmar på datorn”. När man ska börja använda ett nytt redskap är det naturligt att det 
finns ett motstånd, dels på grund av att man måste lägga ner mycket tid på att förstå själva 
redskapet och dels på grund av att man i ett inledningsskede inte har någon känsla för hur det 
här redskapet kan komma till någon nytta, vilket beskrivits tidigare. Dessutom kan det 
förekomma en rädsla för att redan fungerande kunskaper kommer att försvinna (Säljö, 2005).   
 

6.3.2 Elever, lärare och speciallärare i gymnasiet ES, SP och NV 

 
I enkätundersökningen för gymnasiet framkom inga önskade funktioner som mobiltelefonen 
bör erbjuda i framtiden.  
 
I fokusgruppen på gymnasiet (NV-elever) diskuterade man önskade funktioner som 
mobiltelefonen bör erbjuda och kom fram till att om alla elever skulle tillhöra samma nätverk 
skulle alla ha tillgång till varandras kunskap. Det skulle kunna uppstå ett kollektivt lärande. 
Man skulle kunna ta del av varandras tankar och vara delaktig i varandras lärande. Detta 
handlar om CL, collaborative learning, som bygger på tanken att lärande är en naturlig social 
handling där miljön är pedagogiskt tillrättalagd och att vidareutveckling sker gemensamt. 
Lärare och pedagoger löser inom CL uppgifter tillsammans genom att samtala, presentera, 
försvara idéer och utbyta åsikter. Eleverna bygger därefter upp sin kunskap genom att skapa 
sina egna begreppsliga ramar, det vill säga man förlitar sig inte enbart på sakkunniga eller 
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skriven text (Laurillard, 2008). Det här lärandet kan innebära att lusten att lära och att den 
inre motivationen ökar hos eleverna. En elev i fokusgruppen menade att den inre 
motivationen är det viktigaste i lärandet, något som stimuleras av mobiltelefonanvändningen. 
Han menade också att kunskapen blir djupare och lusten ökar eftersom man hela tiden stöter 
på nya länkar och nya applikationer som leder vidare till ytterligare kunskap. Dessa tankar 
stöds av Laurillard (2008) som menar att skolsystemet bygger mer på kontroll än på lärande 
och att man inte lyckats förändra skolan i takt med teknologin. De övriga i gruppen höll med 
om detta men påpekade också vikten av att ha en lärare som visar vägen. I fokusgruppen 
diskuterade man dessutom att maktbalansen mellan elev och lärare förändras i detta 
kollektiva lärande. Laurillard (2008) menar att läraren måste också lära men inom samma 
system/på samma sätt som eleven, det vill säga det är inte den sakkunnige enbart som styr 
undervisningen.  
 
En av eleverna ifrågasatte om eleverna egentligen måste vara fysiskt närvarande på 
lektionerna: ”Det är föråldrat att en sitter och predikar medan andra sitter och lyssnar”. En 
elev resonerade kring om eleverna satt med ”alla världens böcker i fickan” skulle läraren få 
mindre del i undervisningen medan eleverna lärde sig mer och mer. Säljö (2005) menar att 
pedagogen dock har ett mycket viktigt uppdrag i den här typen av lärande; att vara den som 
tillrättalägger den pedagogiska miljön och som ansvarar för fortsatt utvecklande av elevens 
lärande enligt uppdraget i läroplanen. Huruvida pedagogen är fysiskt närvarande eller ej, 
diskuteras inte.  
 
Gymnasielärare A önskade en applikation som skulle ge ett helhetsgrepp kring text, bild och 
ljud och hon gjorde inte skillnad mellan mobiltelefonens och datorns funktioner. Hon menade 
dock att mobiltelefonen har sina fördelar i att vara så smidig. Hon trodde att när man har 
mobiltelefonen nära så kan man lättare söka sin kunskap själv och därmed ökar också viljan 
att lära sig. Hon önskade att alla lärare skulle se mobiltelefonen som ett verktyg för att nå 
målen.  
 
Specialläraren på gymnasiet önskade att man utvecklar det webbaserade lärandet och kopplar 
ihop det med planeringsverktyg och skolans mål. Jönsson (2008) menar att lärandet numera 
måste inkludera framtiden och att eleverna ska rustas för sitt livslånga lärande på ett helt 
annat sätt än tidigare. Hon betonar att internet, datorn och mobiltelefonen har haft större 
genomslagskraft hos eleverna än läroplansreformerna och det måste skolan förhålla sig till.  
 
 
 

6.4 Sammanfattning av resultatanalys 

 
Här sammanfattas resultatredovisningen med hjälp av fyra olika beskrivningskategorier; de 
två första som strukturella aspekter och nummer tre och fyra som referentiella aspekter.  De 
strukturella aspekterna på mobiltelefonen är i ett inlärningssammanhang av mer 
grundläggande karaktär. I den första kategorin får vi svar på frågor kring mobiltelefonen som 
redskap för att meddela sig (användning av text, ord och bild). I den andra kategorin får vi 
svar på mobiltelefonen som redskap för att skapa struktur (användning av almanacka, 
anteckningar, påminnelser, musik, gps mm). 
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De referentiella aspekterna på mobiltelefonen handlar mer om meningsskapande och 
utveckling inom inlärning. I den tredje kategorin besvaras frågan kring mobiltelefonen som 
redskap i inlärningen (användning av applikation, miniräknare, informationssökning, 
fotografering/filmning). Den fjärde kategorin ger svar på erfarandet av mobiltelefonen som 
redskap under förändring och utveckling (d.v.s. om respondenten kan ställa nya krav på 
mobiltelefonen som skulle kunna gynna inlärning).  
 
De tre första beskrivningskategorierna kan besvaras både med att ”ha upplevts” och ”kan 
föreställa sig”. Den fjärde beskrivningskategorin handlar bara om framtida funktioner och 
kan därmed bara besvaras med ”kan föreställa sig”.  
 

6.4.1 Den strukturella aspekten, 1:a beskrivningskategorin 

 
När det gäller användningen av meddelandefunktionerna ringa/sms/mail/mms så ser vi i 
undersökningen att elever och pedagoger använder dem i betydligt större omfattning privat än 
i skolarbete. Eleverna påvisar att sms är en av de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen. I 
det privata är mobiltelefonen naturlig och självklar för att upprätthålla sociala kontakter.  
Mobiltelefonen som artefakt är accepterad, normaliserad och införlivad i vardagslivet.  
 
När det gäller att ringa/ sms:a/ maila/ mms:a i skolarbetet i och utanför skolan så har eleverna 
i åk 3, åk 6 och åk 9 inte utnyttjat detta alls eller i mycket liten omfattning. En femtedel av 
eleverna på gymnasiet och sex av åtta pedagoger har upplevelser av att ha använt dessa 
funktioner skolarbetet. Pedagogerna nämner att sms är den funktionen som fungerar bäst i 
kontakten med elever. Man får tag i eleven och man får snabba svar. Specialläraren på 
gymnasiet har en ”elev-sms-lista”. Gymnasielärare B säger ”Det är så mycket lättare att få tag 
i elever, det är stor förändring det sista året. Det handlar om att snabbt sprida ett budskap via 
sms till en elev”. 
 
Av alla respondenter i undersökningen är det en fjärdedel av elever i åk 6 och tredjedel av 
gymnasieeleverna som tänker sig att de här funktionerna skulle kunna vara till ännu större 
nytta i skolarbetet.  
 

6.4.2 Den strukturella aspekten, 2:a  beskrivningskategorin 

 
När det gäller användningen av mobiltelefonen för att skapa en struktur, det vill säga använda 
almanacka, anteckningar, påminnelsefunktion, schema, musik och gps ser vi i resultatet att 
grundskoleeleverna inte använt de här funktionerna mer än i liten omfattning i skolarbetet 
och då till största del musik som avskärmning. Det är först på gymnasiet och då i ganska stor 
omfattning (40%) man framförallt dragit nytta av almanacka, anteckningar, 
påminnelsefunktion och schema.  
 
Det är två av åtta pedagoger, båda på gymnasiet, som använder mobiltelefonens funktioner 
för att skapa struktur både privat och i skolarbetet. Specialpedagogen i åk 9 och en 
gymnasielärare använder de här funktionerna enbart i skolarbetet. Lärarna i åk 3 och åk 6 
använder dessa funktioner enbart privat.   
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När det gäller att tänka sig de här funktionerna som underlättande för skolarbetet visar 
resultatet att man i åk 6 och åk 9 tror att framförallt almanacka / anteckningar / 
påminnelsefunktion och schema kan vara till hjälp och stöd i skolarbetet. På gymnasienivå 
föreställer sig hela 80% av eleverna att dessa funktioner  skulle underlätta. Eleverna vill ha 
struktur och ser mobiltelefonen som ett bra verktyg för detta.  
 
Fyra av åtta pedagoger kan föreställa sig de här funktionerna som underlättande för 
skolarbetet (varav två redan har upplevt att det sker).  Läraren i åk 6 säger ”…. för som det är 
nu så har de små anteckningshäften som dom använder som dagböcker, de glömmer dem i 
skolan eller hemma, men om de har den i mobilen så har de alltid med den. En mobil 
glömmer de inte”. Gymnasieläraren B tycker att almanacksfunktionen skulle vara ett 
hjälpmedel eftersom eleven skulle kunna göra sina egna individuella studieplaneringar och 
som hon/han alltid skulle kunna bära med sig. Specialpedagogen i åk 3-6 föreställer sig att 
musik som avskärmning kunde vara ett stöd för inlärningen.  
 
Vi ser en progression i att se nyttan av funktionerna almanacka/ anteckningar/ 
påminnelsefunktion/schema för att underlätta skolarbetet både hos elever och pedagoger med 
stigande årskurser.  
 

6.4.3 Den referentiella aspekten, 3:e beskrivningskategorin 

 
När det gäller användningen av mobiltelefonen som mer direkt redskap i inlärningen, det vill 
säga användning av applikationer, miniräknare, informationssökning och fotografering / 
filmning, ser vi i resultatet att först i åk 6 har en dryg tredjedel av eleverna använt 
miniräknaren och, i liten omfattning, informationssökning på internet. Detta kan hänga 
samman med mobiltelefonmodeller, men också med det faktum att eleverna i åk 3 och 6 
egentligen inte får använda mobiltelefonerna alls under skoldagen. Kanske väljer man då att 
inte använda dem under läxläsning heller.  I åk 9 använder hela 73% av eleverna 
miniräknarfunktionen och i fokusgruppen (åk 9) nämner man att informationssökning 
används. På gymnasiet används framförallt internet och miniräknaren. I fokusgruppen (gy) 
nämns att fotografering av tavlan och inspelning av läraren förekommer.  
 
Av pedagogerna är det sex av åtta som upplevt och/eller uppmanat elever till att använda 
olika funktioner såsom applikationer, miniräknare, internet, fotografering och ljudupptagning 
för att underlätta skolarbetet. Ett exempel är specialläraren på gymnasiet som har lagt ut 
många pdf-filer som eleverna kan öppna via mobiltelefonen. De här funktionerna används 
privat av tre pedagoger av de sex ovan nämnda.  
 
När vi ställer frågan kring hur man kan tänka sig att använda dessa funktioner mer i 
undervisningen än i nuläget föreslår eleverna i åk 3 och 6 miniräknare, kamera och internet. I 
fokusgruppen åk 3-6 nämner man översättningsfunktion och inspelningsfunktion. I åk 9 
föreställer man sig miniräknare och internet. Fokusgruppen åk 9 tänker sig 
inspelningsfunktion. I gymnasiet nämner man samma funktioner som i tidigare årskurser, det 
vill säga miniräknare och internet.  
 
Pedagogerna föreställer sig att utökad användning av internet, olika typer av applikationer, 
till exempel spel, ordlistor, talsyntes, nedladdning av böcker kan underlätta inlärning. De 



63 

nämner även utökad användning av filminspelning, fotografering som dokumentation, 
inspelning av lärargenomgångar och stavningskontroll. 
 
 

6.4.4 Den referentiella aspekten, 4:e beskrivningskategorin 

 
När det gäller att tänka sig framtida användning av mobiltelefonen, det vill säga mobilen som 
redskap för förändring och utveckling, har eleverna i fokusgrupperna i grundskolan många 
olika idéer t.ex.: ”Att man skulle kunna skriva direkt in i mobilen och att det sedan kommer 
upp direkt på tavlan” och: ”Att man skriver upp olika saker och så söker den upp det själv, 
man skriver in ett sökord”.  Ett annat förslag är ”att läraren kunde ha en mikrofon och att 
varje elev kunde sitta med hörlurar kopplade till mikrofonen för att skärma av andra ljud och 
koncentrera sig på vad som sades”. De tänker sig också att alla läroböcker skulle kunna vara i 
telefonen. Ytterligare en idé är ”att det skulle behöva en marknadsförare för 
skolapplikationer”. 
 
I fokusgruppen på gymnasienivå nämns: ”Jag skulle vilja koppla ihop hjärnan med mobilen 
och internet”.  De föreslår att alla skulle ha tillgång till samma nätverk för att nå varandras 
kunskap, det skulle kunna uppstå ett kollektivt lärande. De tror att om alla satt med ”alla 
världens böcker i fickan” skulle lärarna få mindre del i undervisningen medan eleverna lärde 
sig mer och mer.  
 
Läraren i åk 6 föreslår att det skulle finnas en applikation som omvandlar inspelat tal till 
skriven text.  
 
Gymnasielärare A önskar en applikation som ger ett helhetsgrepp kring text, bild och ljud. 
Hon menar också att om alla elever hade en smartphone så skulle det kunna underlätta 
undervisningen. Då skulle man kunna utnyttja samma resurser som finns i datasalen och ”då 
skulle vi bli tvungna att radikalt ändra på vår undervisning”.  Gymnasielärare B är inne på 
ungefär samma idé, ”har man en Iphone skulle man kunna koppla den till datorn, där tror jag 
faktiskt man skulle kunna göra en riktig vinst….” Samma lärare är också inne på att försöka 
få till individuella studieplaner och planeringar som bra verktyg då de kan bäras med i fickan: 
”snacka om det ….. våra elever som har lite problem med att komma ihåg, det är en viktig bit 
som skolan måste jobba med”.   
 
Specialpedagogen i åk 3-6 önskar en funktion som skulle kunna hjälpa till när eleverna 
skriver en berättelse och att den skulle kunna ge förslag på en fortsättning på berättelsen och 
visa möjliga formuleringar.  
 
Specialpedagogen i åk 9 önskar att eleven själv kan bygga upp sin kunskapsbank i 
mobiltelefonen genom att kombinera gratissidor som finns att hämta hem på nätet men att 
detta också förutsätter att eleven har en viss typ av telefon.  
 
Specialläraren på gymnasiet vill att man ska utveckla det webbaserade lärandet och koppla 
ihop det med planeringsverktyg och skolans mål: ”Vi måste komma längre, vi måste få bättre 
kontroll på mobiltelefonen som renodlat studieinriktat hjälpmedel” 
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7. DISKUSSION 
 
Mobiltelefonen samlar många funktioner som kan gynna inlärning. Vårt syfte med 
undersökningen handlar om upplevelser av mobiltelefonens pedagogiska möjligheter och 
bygger framförallt på Säljös (2005) tankar kring artefakters betydelse för människan och 
samhället. Säljö (2000) menar att kunskap uppstår i sociala sammanhang människor emellan 
men också mellan människor och artefakter.  
 
Vi bygger också vår studie på Laurillards (2008) uppfattningar om att skolan bör dra större 
nytta av den nya teknologin och de artefakter människan skapat inom IT. Hon menar att 
collaborative learning, CL, skulle kunna vara en pedagogisk metod att kombinera lärande och 
teknologi på ett fruktbart sätt. CL som bygger på tanken att lärande är en naturlig social 
handling, att grupper av elever och lärare arbetar tillsammans för att lösa en uppgift genom 
att samtala, försvara idéer och utbyta åsikter. Elever förlitar sig därmed inte enbart på 
enskilda sakkunniga eller texter. Laurillard menar att fokus bör läggas på CL snarare än på 
teknikutbildning, det vill säga skolan ska ställa krav: ”Vad kan teknologin göra för lärandet?” 
 
Alexandersson och Limberg (2005) bekräftar Säljös teori och menar att mobiltelefonen är en 
av många kunskapsbärande artefakter som formar samhället och människans utveckling. Den 
har på kort tid fått en självklar plats i vårt samhälle. Mobiltelefonens tillgänglighet, 
popularitet och vardagsnära ställning gör att den inte uppfattas som utpekande som andra 
typer av hjälpmedel. Vi anser dock att ur ett pedagogiskt nyttoperspektiv i skolsammanhang 
är användandet av mobiltelefonen eftersatt. Utifrån dessa perspektiv är vi nu nyfikna på att 
försöka komma igång med mobilt lärande samt om den teknik mobiltelefonen kan erbjuda 
kan stimulera alla elevers lärande i skolarbetet. Vi valde därför att undersöka hur det är 
möjligt att dra nytta av mobiltelefonen i skolarbetet.  

 
Mobiltelefonen har många kommunikativa egenskaper som våra elever redan använder och 
tycker om (Alexandersson & Limberg, 2005). När det gäller användningen av 
meddelandefunktioner såsom att ringa/ sms:a/ maila/ mms:a kan vi i vår undersökning se 
skillnader i användandet privat i jämförelse med i skolarbete hos elever och pedagoger. Privat 
ser vi att meddelandefunktionerna är införlivade i vardagslivet i hög grad och att sms-
funktionen är en av de viktigaste för eleverna.  
  
I skolarbetet kan vi däremot se att mobiltelefonens meddelandefunktioner inte har samma 
naturliga ställning. Elever och pedagoger i undersökningen har ett litet antal upplevelser och 
föreställningar kring användande av redan vedertagna meddelandefunktioner i 
inlärningssammanhang i förhållande till privata. Det framkommer dock att pedagoger i högre 
årskurser nämner att sms är den funktion som fungerar bäst i kontakten med elever. Hos 
eleverna är det först på gymnasienivå vi kan se Laurillards tankar om CL i kombination med 
mobiltelefonens meddelandefunktioner. Ett exempel är eleven som föreslår att man kan: 
"sms:a varandra under lektionen om man inte förstår något så man slipper avbryta” 
  
Förklaringen till vårt resultat kan vara att mobiltelefonanvändningen i skolarbetet befinner sig 
i ett inledningsskede. Säljö (2005) förklarar detta med att i mötet med en ny artefakt, så följer 
en tid av intensivt användande där lärande mer handlar om redskapets funktioner och 
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förutsättningar än om det lärande redskapet syftar till att främja. Det handlar om ett motstånd 
som man ofta känner inför användandet av det nya. Motståndet kan bottna i all den tid som 
måste läggas på att förstå själva redskapet. Man har inte intuitivt en känsla för verktygets 
kommande nytta. 
 
I vår undersökning kan vi se att elever och pedagoger i hög grad fastnat i det intensiva 
användandet av meddelandefunktionerna privat och att man inte kommit vidare till att 
fokusera på vad redskapet kan göra för att gynna skolarbetet. Laurillard (2008) och Säljö 
(2005) är överens om att pedagoger inte har getts tid att utveckla kvaliteten i lärandet genom 
IT. De menar att fokus bör läggas på pedagogik och frågan vad lärande är, snarare än på 
teknikutbildning. Pedagoger bör få tid att utveckla, pröva och reflektera över sina arbetssätt i 
och med att de inte kan ta över kulturella redskap i fix och färdig form, i det här fallet gäller 
det mobiltelefonen. Pedagoger och elever behöver få blåsa liv i meddelandefunktionerna i 
inlärningssammanhang med sina egna erfarenheter genom att de ges tid att pröva, reflektera 
och utveckla funktionerna. Spikol (2010) menar att ett stort värde ligger i att både lärare och 
elever ingår i samma sociala och tekniska system så att de interagerar med varandra. I 
forskningsprojektet med smartphones i Arth Goldau, Schweiz, kunde man se att just 
kommunikationen förändrades och blev bättre mellan eleverna och att de tog snabbare 
kontakt med läraren när de använde sina mobiltelefoner i skolarbetet. Goggin (2006) menar 
att det är viktigt att inhämta resultat av forskning kring mobiltelefonen i ett socialt och 
kulturellt perspektiv för att förstå hur mobilen påverkar relationer och beteenden hos 
människan men också för att få ut det bästa av mobiltelefonens teknologi. 
 
Att skapa en bra struktur omkring sig är främjande för inlärning och kunskapsutveckling. I 
Lgr 11 kan man läsa ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lgr11, 2010 s.9). Det står också att 
”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt skolarbete i skolan” (Lgr11, 2010 s.  15). Ett antal respondenter i vår undersökning 
visar att man gör det med hjälp av mobiltelefonen när det gäller strukturerande funktioner 
såsom anteckningar/ almanacka/ påminnelsefunktion/ schema/ musik. Vi ser i vår studie att 
elever och pedagoger använder dessa funktioner i skolarbetet i och utanför skolan mer än 
övriga funktioner. I resultatet framkommer en tydlig progression att de här funktionerna blir 
viktigare i stigande årskurser både bland elever och pedagoger. Det verkar som ju 
självständigare en elev har krav på sig att bli, desto viktigare blir det att skapa struktur för att 
underlätta inlärning. Både elever och pedagoger kan i hög grad föreställa sig att de här 
funktionerna skulle kunna användas mycket mer. Gymnasielärare B funderar kring 
studieplanering för hans elever, ”….att kunna ha individuella planeringar i mobiltelefonen 
som dessutom bärs med i fickan”. Goggin (2006) menar att mobilanvändandet medför nya 
sätt att organisera sitt liv. I och med att mobiltelefonen är ett så personligt redskap där 
funktionerna kan ”figursys” efter var och ens behov och önskemål så blir den användarvänlig 
och naturlig. Den är rörlig och lätt att hantera och man har den i fickan (Castells et al. 2006). 
Detta tillsammans med det som står att läsa i grundskolans läroplan: ”skolan ska ansvara för 
att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11, 2010 s.13) gör att 
pedagogerna bör dra större nytta av den nya teknologin och att de lär lika mycket som 
eleverna och framförallt på samma sätt (Laurillard, 2008). 
 
När det gäller andra funktioner i mobiltelefonen såsom miniräknare/ kamera/ foto /film 
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/internet/ ljudupptagning/ spel/ applikationer ser vi i vår undersökning att miniräknaren 
används flitigast i skolarbetet i skolan. Vi ser att den är efterfrågad att få användas i åk 3 och 
att den används en hel del i åk 6 och 9. På gymnasienivå sjunker intresset för denna funktion. 
I årskurserna 3, 6 och 9 råder ”mobiltelefonförbud” under lektionstid (åk 3 och åk 6: 
”mobilen inlåst”, åk 9: ”mobilen avstängd/ljudlös”) men trots det är användandet av 
miniräknare och musiklyssning förekommande i ganska hög grad i åk 6 och 9. Läraren i åk 9 
säger att eleverna är mycket mer förtrogna med miniräknaren i sin egen mobiltelefon än med 
den traditionella som finns att låna i skolan. Vi tror att miniräknaren är en funktion som 
pedagogerna ”vågar” låta eleverna få använda för att den är tydligt avgränsad och att 
pedagogerna kan se ett klart syfte/behov med användandet av just den funktionen trots 
mobiltelefonförbud. Ytterligare en tolkning skulle kunna vara att det helt enkelt saknas 
”vanliga” miniräknare och att räknarfunktionen i mobilen är den enda som finns att tillgå. 
 
Undersökningen visar att användandet av internetfunktioner i mobiltelefonen inte är särskilt 
stort hos fler än NV-klassen. Både elever och pedagoger har dock ganska lätt för att föreställa 
sig utökad användning av internet och applikationer. Goggin (2006) menar att det är 
mobiltelefonens inneboende funktioner i kombination med internetanslutning som bidragit 
till den enorma revolution som gör att miljoner av människor i världen numera använder 
mobilen. Mobiltelefonen har genom internetanslutningen blivit ett mäktigt redskap som 
påverkar sociala strukturer, relationer och beteenden hos människan (a.a.). Ett exempel är 
filminspelningar via mobilen som dokumenterar pågående krig i Syrien och därmed uppdagar 
verkligheten som annars inte skulle komma till kännedom. Jönsson (2008) har konstaterat att 
internet och mobiltelefonen har lett till betydligt större förändringar i skolan än de olika 
läroplansförändringarna gjort genom åren. Styrdokumenten har inte förändrats i takt med 
teknologin. Politiker och ledare i nuvarande skolsystem har inte tagit till sig idéer och 
uppfinningar ute på marknaden och därmed inte tillägnat sig tillräcklig kunskap för att 
utveckla IT. Det i sin tur har lett till en okunskap hos pedagogerna. Vi menar att det är ett 
dilemma för pedagogerna att undervisningen i skolan är förhållandevis osmidig medan 
teknikutveckling och ungdomskultur absolut inte är det. Ett annat dilemma för pedagogerna 
är att använda en teknologi där det finns så lite kunskap och forskning. Goggin (2006) 
påpekar just att man bör se på forskningsresultat innan man börjar använda mobilen utifrån 
ett socialt och kulturellt sammanhang. Utifrån dessa perspektiv får vi en förståelse för att 
pedagogerna i vår undersökning inte ”vågar” låta eleverna använda internetfunktionen på 
mobiltelefonen. Funktionen är mer komplex att använda om man jämför med miniräknaren. 
Har pedagogerna inte konsekvenserna av användningen klara för sig så är det lättare att välja 
att låta bli att använda komplexa funktioner. Specialläraren på gymnasiet berättar om sitt 
stora intresse för IT-teknologin och dess funktioner och möjligheter. Samtidigt menar hon att 
man måste vara försiktig i början för att undvika ”barnsjukdomar” och att skolan måste ha 
bättre kontroll på mobiltelefonen som renodlat studieinriktat hjälpmedel.  
 
Vi tror att en annan aspekt på att man inte använder internet och applikationer i så stor 
utsträckning i vår undersökningsgrupp kan vara att pedagogerna utgår från ett ”rättvisetänk”. 
Pedagogerna vet inte vilka slags mobiltelefoner eleverna har och tänker kanske att de elever 
som inte har en smartphone förorättas om mobilen används i undervisningen.  Samma typ av 
tankegångar har vi upplevt vid införandet av datorer i skolarbetet. Länge diskuterades frågan 
om man t.ex. kunde kräva att eleverna lämnade in datorskrivna uppsatser via mail, när det 
kunde tänkas att vissa elever inte hade dator hemma. Lösningen blev datorsalar och 
uppehållsrum med datorer, datorer för utlån m.m. Kanske kan man tänka sig att skolan skulle 
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kunna tillhandahålla ett antal mobiltelefoner, på samma sätt som man idag hanterar datorer. 
Vi menar att det är viktigt att diskutera mobiltelefonens funktioner och tillgänglighet i 
skolarbetet ingående. Detta inte enbart för att mobiltelefonen skulle kunna gynna skolarbetet, 
vilket argumenteras för i denna uppsats, utan också för att de elever som inte erhåller kunskap 
om denna artefakt hamnar i ett utanförskap. När mobiltelefonen är så integrerad i det 
vardagliga livet i samhället att man förväntas betala sin bussbiljett via densamma, är det 
rimligt att kunskap om mobilen idag ingår när man talar om att eleverna ska förberedas för att 
”leva och verka i samhället” (Lgr11, 2010 s.9). Dessutom är det vår uppfattning att många 
elever idag har smartphones, vilket betyder att de i princip går omkring med en dator i fickan. 
Till och med våra unga elever verkar numera har smartphones i hög utsträckning, eftersom de 
ärver mobiler av föräldrar och syskon. När pilotenkäterna genomfördes framgick det, till vår 
förvåning, att inte ens gymnasieeleverna ansåg sig kunna svara på frågan om deras mobil var 
av smartphonemodell eller ej. Därför kan vi inte jämföra pedagogernas uppfattningar av 
elevernas mobiltelefoner och dess möjligheter med verkligheten.  
 
Enligt Laurillard (2008) är det viktigt att skolan efterfrågar teknologi som är taget ur ett 
pedagogiskt nyttoperspektiv. I vår studie framkommer det många idéer och föreställningar 
när det gäller vad respondenterna vill att mobiltelefonen ska erbjuda för att underlätta 
skolarbete i och utanför skolan. Detta kanske är den intressantaste frågeställningen i hela 
studien och den stämmer väl överens med vad också Jönsson (2008) och Spikol (2010) har 
kommit fram till i sin forskning. De menar att den nya teknologin lättare införlivas i 
inlärningen om skolan ställer krav på hur tekniken ska möta upp pedagogiska perspektiv. Ett 
exempel, som vi nämnt under litteratur, är när Specialpedagogiska skolmyndigheten utifrån 
ett behov och tillsammans med ett företag skapat en mobilapplikation som ger teckenstöd vid 
kommunikationsinlärning. Ett annat exempel, som inte är utvecklat men som är möjligt för 
ett företag att bli delaktigt i, är ett behov som en av våra respondenter ser i sin verksamhet, 
nämligen att kunna omvandla inspelat tal till skriven text. Spikol (2010) har i sin 
doktorsavhandling intresserat sig för att designa mobil teknik som kan stödja lärande både i 
klassrummet och i utemiljön. Han menar dock att det inte bara handlar om hårdvara och 
mjukvara. Det viktiga är lärmiljön och den mänskliga aspekten på lärande. Hans forskning 
har visat att det är betydelsefullt att pedagoger och elever ingår i samma sociala och tekniska 
system så att de kan samverka. Det handlar om det som vi redan nämnt tidigare, collaborative 
learning, CL, att eleven, pedagogen och gruppen lär tillsammans med hjälp av mobil teknik 
som stöd.  
 
De flesta idéerna och föreställningarna kring vad respondenterna vill att mobiltelefonen ska 
erbjuda för att underlätta inlärning bygger på funktioner som redan finns och som är möjliga 
att använda på en gång. Exempel är elever som nämner utökat användande av applikationer 
som Google Earth, informationssökning och översättningsfunktioner. Flera elever nämner 
inspelningsfunktionen: ”… man kan spela in det läraren säger”. Eleverna är också medvetna 
om att det finns möjligheter att kombinera ihop funktioner och applikationer, till exempel att 
fotografera text som blir uppläst av talsyntes. 
 
Pedagogerna har också förslag på hur man kan använda redan vedertagna funktioner i 
mobiltelefonen i större utsträckning i skolarbetet. Specialpedagogen åk 3-6 tycker det skulle 
kunna vara bra att fotografera veckobrevet, ladda hem film eller att filma utifrån ett manus. 
Specialläraren på gymnasiet ser möjligheter i att lärare spelar in sina genomgångar och lägger 
upp dem på skolans hemsida som ljud- eller videofiler. Hon önskar också att utveckla 
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planeringsverktygen, ordlistor och digitala anteckningar som kan läsas upp med hjälp av 
talsyntes. Läraren för åk 3 anger fotografering för dokumentation, inspelning för att kunna 
repetera och intervjua, stavningskontroll och olika typer av spel. Att hon nämner spel i 
inlärningssammanhang är ett annorlunda förslag i vår undersökning, hon är ensam att som 
respondent ange spel som funktion för att gynna inlärning. Det är förvånande att inte fler 
elever har nämnt denna typ av applikation men anledningen till detta svarar inte denna 
undersökning på. Läraren i åk 9 har också ett förslag som skiljer sig från mängden. Han 
önskar att ha utökad mailkontakt med föräldrarna så att läxorna skulle fungera bättre.  
 
Vi hade förväntat oss att fler av respondenterna skulle nämna redan vedertagna 
meddelandefunktioner såsom att ringa/ sms:a/ maila/ mms:a för att underlätta skolarbetet. 
Respondenterna i vår undersökning hade lättare för att fråga efter olika avgränsade tekniska 
datafunktioner, med bestämt syfte, än sociala samspelsfunktioner. Detta resonemang stämmer 
inte så väl överens med CL. Tankarna hos respondenterna kretsar kring vad redan vedertagen 
teknik kan användas till istället för att fokusera på att koppla samman sociala och tekniska 
system till en gemensam lärmiljö. 
 
För oss är det mest intresseväckande i vår studie när elever och pedagoger ”fantiserar” om 
vad mobiltelefonen skulle behöva erbjuda i framtiden för att underlätta skolarbetet. Från en 
elev får vi förslag om att kunna skriva direkt in i mobilen och att det man skriver sedan 
kommer upp på tavlan. En annan elev har önskemål om att ha alla läroböckerna i mobilen. En 
tredje elev tycker att det skulle behövas marknadsförare för skolapplikationer. Ytterligare en 
elev tycker det skulle vara bra om läraren bar en mikrofon så att varje elev med hjälp av 
hörlurar kunde koncentrera sig på vad som sades och för att kunna skärma av andra ljud. 
Undersökningen visar också att många elever redan använder mobilens musikfunktion som 
avskärmning. Detta är intressant då våra upplevelser är att fler och fler elever har problem 
med att koncentrera sig. På gymnasiet menar en elev att om alla elever på skolan skulle ingå i 
samma nätverk så skulle alla ha tillgång till varandras kunskap och att det skulle kunna leda 
till ett kollektiv lärande. Den här eleven har idéer och tankar som stämmer väl in på 
collaborative learning, det vill säga att individer och grupper lär tillsammans med hjälp av 
mobil teknik.  
 
Bland pedagogerna tänker man bland annat att man i framtiden önskar att mobiltelefonen kan 
fungera som dagens datorer och att vinsten ligger i att mobilen inte tar samma utrymme, är 
mer tillgänglig och att man har den med sig. En pedagog bekräftar detta genom att säga 
eleverna inte behöver vara styrda av vissa klassrum, att eleverna inte behöver ”springa runt 
och leta datorer”. Vi tolkar detta som om den här läraren tror att ett utökat användande av 
mobiltelefon kan effektivisera inlärningen både när det gäller tillgång till datafunktioner och 
tid. Det menar också pedagogerna på gymnasienivån när de säger att om alla elever hade 
smartphones så skulle man kunna utnyttja samma resurser som finns i datasalen. 
Gymnasielärare A önskar en samlad applikation kring text, bild och ljud. Specialpedagogen i 
åk 3-6 ser ett behov i att utveckla applikationer för elever med svenska som andraspråk. 
Specialläraren på gymnasiet önskar att man i framtiden kan utveckla det webbaserade 
lärandet och kopplar ihop det med planeringsverktyg och skolans mål.  
 
Generellt är pedagogerna i vår studie egentligen inte så intresserade eller kunniga i 
mobiltelefonens teknologi och funktioner. Till exempel säger gymnasielärare B ”jag är inget 
teknikfreak”. Med tanke på detta tycker vi att det är förvånande hur många möjligheter de 
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kan se i mobiltelefonanvändandet. Enligt våra referenser är det viktigt att reflektera och 
vidareutveckla lärmiljöer och synen på hur man lär i första hand, och låta tekniken komma i 
andra hand. Laurillard (2008) anser att man bör ta hänsyn till olika inlärningsteorier för att 
kunna förstå vad som krävs för att lärande ska ske. Därefter ska skolan ta ny teknologi till 
hjälp men skolan bör ställa krav ur pedagogiska nyttoperspektiv för att få ut det bästa av 
teknologin. Danielsson och Liljeroth (1998) poängterar i likhet med Jönsson (2008) att den 
nya teknologin kan erbjuda fantastiska möjligheter när en kunnig pedagog ser till att den 
används för ett klart syfte och med helhetssyn.  

 

I fokusgruppintervjun med gymnasieeleverna efterlystes just kunniga pedagoger som skulle 
kunna visa vägen i mobiltelefonanvändandet. Eleverna menade att mobiltelefonen hade 
förutsättningar att gynna det lustfyllda lärandet, något de saknade i dagens skola. I frågan om 
hur man lär, återkommer lusten, intresset och engagemanget som grundpelare, och detta är 
också en av anledningarna till att vi valde att undersöka mobiltelefonens möjligheter i detta 
arbete. Även om det är viktigt att, som Laurillard (2008) poängterar, ställa pedagogiska 
nyttokrav på mobiltelefonen snarare än att fördjupa sig i teknologin, borde man kanske också 
möjliggöra det lustfyllda lärandet i att lära sig att hantera en artefakt. Av alla elever i 
fokusgruppintervjuerna var det gymnasieeleverna som såg störst nytta med sina mobiler i 
skolarbetet, samtidigt som de hade svårast att ställa krav på vad de ville att mobilen skulle 
erbjuda dem. De verkade därmed ha ett omvänt förhållningssätt till mobilen, jämfört med 
Laurillard. De förklarade att de experimenterade med sina mobiler och efterhand märkte de 
att mobilen fyllde ett behov de från början inte visste existerade. Kanske ska man inte 
underskatta det lustfyllda i att lära sig att hantera en artefakt, även om man inte har något 
”högre syfte” klart för sig. Många av de uppfinningar som revolutionerat världen har kommit 
till av en slump, då man egentligen letat efter något helt annat. Eftersom man inte vet vad 
som är viktig kunskap i framtidens samhälle, kan även detta experimenterande vara mycket 
viktigt för utvecklingen. I Lgr 11 kan man läsa: ”Eleverna ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” 
(Lgr 11, 2010 s.9). Kanske innebär detta även att gynna lusten i att upptäcka, våga hantera 
och slutligen utveckla artefakter. Vi menar därför, i likhet med Laurillard, att pedagogerna 
måste ges tid och möjlighet att utveckla sina arbetssätt. Men även om behov brukar styra 
utvecklingen till bäst resultat, tycker vi att bl.a. gymnasieeleverna visar att man också bör dra 
nytta av det helt enkelt kan vara roligt att experimentera med mobiler. Då kan man uppbringa 
den energi som enligt Säljö (2005) krävs för att införliva nya artefakter i vardagslivet. 
Därefter kan man fokusera på vilka mål man vill uppfylla med användandet. 

 

Vi tycker att våra respondenter kommit med många tänkvärda resonemang i denna studie.  
Oavsett vilka möjligheter mobiltelefonen erbjuder oss menar Hedvall (2009) att den mest 
intressanta frågan är hur vi förhåller oss till den nya tekniken.  Han skriver i sin avhandling 
Aktivitetsdiamanten - en modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet: ”Det är bara den 
teknik som är accepterad som kan användas och utvecklas ” (Hedvall 2009 s. 33 refererar till 
Castells 1996). Därför menar vi att det är av yttersta vikt att skolan erkänner mobiltelefonen 
som ett vardagligt, tillgängligt, hjälpmedel och ger elever och pedagoger möjlighet att 
gemensamt undersöka hur mobiltelefonen kan underlätta skolarbetet.   
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Utvecklingen går mycket snabbt och bara under den här tiden denna undersökning 
genomförts, har vi sett hur våra elevers och kollegors mobilanvändande förändrats.  Vi 
hoppas med denna studie kunna så några tankefrön och bidra till det gemensamma lärandet. 
 
 

7.1 Metoddiskussion 

 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i att undersöka på vilka sätt elever, lärare och 
specialpedagoger upplever och kan föreställa sig att mobiltelefonen kan underlätta 
skolarbetet. Därmed var en kvalitativ undersökningsmetod det givna valet (Rossman & 
Rallis, 2003). För att få ett brett och ett mer generaliserbart resultat valdes en enkät som 
inledning till undersökningen. Här fick elever svara på hur de använde och kunde tänka sig 
använda mobiltelefonen. Vi fortsatte studien med att göra sammanlagt åtta individuella 
intervjuer med pedagoger. För att förtydliga och fördjupa enkätsvaren gjordes tre 
fokusgruppintervjuer med elever.  
 
Vi har en hög svarsfrekvens på enkäterna, vilket kan bero på att vi avtalade tid och själva 
genomförde undersökningen i klasserna. Att låta eleverna besvara de öppna frågor i enkäten 
var dock svårt. Fördelen med öppna frågor är att respondenterna ges möjlighet att utveckla 
och anpassa sina svar (Bell, 2006). Risken är att svaren inte alltid blir så fylliga som man 
kunde önska. Det var också vår erfarenhet av svaren av från enkäterna. Det visade sig vara 
bra att man i åk 3 läste en fråga i taget och hade stöd i en OH-bild när man fyllde i enkäten. 
Det gjorde att eleverna var engagerade och tog sig tid att svara på alla frågor. Vår uppfattning 
var att även åk 9 hade behövt samma stöd på grund av ett antal elever hade annat modersmål 
än svenska. Möjligen hade också ES-eleverna varit förtjänta av en gemensam genomgång för 
att höja motivationen. Vid analysen av enkäten upptäckte vi att någon fråga inte var giltig för 
att undersöka studiens frågeställningar och de svaren uteslöts därför helt i 
resultatsammanställningen. Många frågor var dessutom snarast ämnade som ”katalysatorer” 
för att få igång tankarna. Svaren på dessa frågor sammanställdes, men uteslöts i rapporten. 
 
De tre fokusgruppintervjuer som genomfördes med elever visade sig vara av stor vikt 
eftersom undersökningen nu i efterhand visar att eleverna behärskar tekniken kring 
mobiltelefonen i högre grad än pedagogerna. I två av de tre fokusgruppintervjuerna flöt 
samtalen på, man var samspelta och fyllde i varandras tankar. Det uppstod många idéer och 
eleverna uppfattades kreativa. Den diskussion som uppstod under fokusgruppintervjun med 
åk 3-6 upplevdes av intervjuaren som jämbördig trots åldersskillnaden hos respondenterna. I 
den tredje fokusgruppen var det mindre flyt i samtalet. Intervjuaren uppfattade att 
respondenterna hade svårt att uttrycka sig då tre av fyra i gruppen hade annat modersmål än 
svenska. Vi fick läsa transkriptionen flera gånger och även lyssna igenom hela intervjun igen 
för att kunna utläsa ett resultat. Repetitionen medförde att vi fann flera resultat vi först inte 
lagt märke till, men kanske missade vi ytterligare resultat eftersom vi inte kunde tyda allt som 
sades.   
 
Innan vi genomförde de individuella intervjuerna prövade vi frågeställningarna i varsin 
pilotintervju. Det visade sig att frågeställningarna höll måttet, men vår ovana att intervjua 
kvarstod. Vid några tillfällen visade vi osäkerhet när spontana följdfrågor skulle ställas. Detta 
kan ha uppfattats som ledande och påverkat resultatet.  
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7.2 Tillämpning 

 
Studien riktar sig till alla verksamma inom utbildning på grundskole- och gymnasienivå. 
 
Vi har med den här studien velat presentera ett ämne som stimulerar alla elevers lärande, 
oavsett om de anses vara i behov av särskilt stöd eller inte. Vår åsikt är att lärande ska utgå 
från elevernas erfarenheter och livsvärld. Mobiltelefonen är en artefakt som har fått en 
självklar plats i vårt samhälle och som är mycket viktig i elevers livsvärld. Vi anser att 
skolans föreställningar och upplevelser kring användandet av mobiltelefonen påverkar 
elevers utvecklingsmöjligheter och att man därför borde intressera sig för hur mobiltelefonen 
kan gynna skolarbete. 
 
Vi menar att skolan bör dra större nytta av den nya teknologin i mobiltelefonen men eftersom 
det har visat sig att oavsett vilka möjligheter den erbjuder så är det hur vi förhåller oss till den 
nya tekniken som är det intressanta. Vi vill genom vår undersökning visa hur det faktiska 
användandet av mobiltelefonen i skolarbetet kan se ut. Vi frågar också efter kunskaper och 
önskemål i användandet av mobiltelefonen. Vi vill också genom vår studie uppmuntra alla 
verksamma inom utbildning på grundskole- och gymnasienivå att ta sig tid till att lära mer 
om elevers lärande och att följa och/eller ingå i forskning kring mobil teknik. Ju mer tekniken 
blir accepterad desto mer kan den användas och utvecklas.  
 
Den här undersökningen kan alltså användas i syfte att se mobiltelefonens nytta i 
skolsammanhang samtidigt som den också kan vara ett led i lära sig mer om lärande. En syn 
på lärande som vi tar upp i den här studien är collaborative learning som tar hänsyn både till 
individen och gruppen att lära tillsammans. Vår studie kan användas i syfte att se kopplingen 
mellan collaborative learning och mobil teknik, i detta fall mobiltelefonen.  
 
Vi hoppas även att flera blivande pedagoger och IT-företag blir intresserade av våra resultat 
och att studien bidrar till nya tankar och funderingar kring hur mobiltelefonens teknologi, till 
exempel olika applikationer, kan anpassas för att gynna inlärning i grund- och 
gymnasieskolan.   
 
 
 

7.3 Fortsatt forskning 

 
Studien visade att frekvensen av användandet av olika funktioner i mobiltelefonen ökade med 
stigande ålder. Det vore intressant om vidare forskning tog tillvara på gymnasieelevernas 
upplevelser i den här undersökningen och prövade dem mot lägre åldrar, det vill säga, i 
grundskolan. 
 
Undersökningen visade att användandet av flertalet meddelandefunktioner i mobiltelefonen 
var mycket begränsat mellan elev–elev och elev–pedagog i skolarbetet i och utanför skolan. 
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Den meddelandefunktion elever och pedagoger, framförallt på gymnasienivå, använde och 
som de var mycket förtjusta i var sms. Vidare forskning inom grundskolan skulle kunna 
bedrivas med inriktning på just sms:ande för att gynna inlärning i skolarbetet i och utanför 
skolan.  

 
Ju högre årskurs desto mer frekvent var användandet av strukturerande funktioner i 
mobiltelefonen såsom anteckningar/almanacka/påminnelse/schema. Detta är också ett område 
där man kan bedriva forskning inom grundskolan. 
 
Många av respondenterna i undersökningen hade smartphones. Utvecklingen inom 
mobiltelefonområdet går fort och inom en snar framtid antar vi att alla elever och pedagoger 
kommer att ha en smartphone. Därmed ökar möjligheterna att använda mobiltelefonen som 
datorer, samspela och att utnyttja applikationer. Följaktligen skulle det vara intressant med 
vidare forskning inom dessa områden, till exempel gemensamma lärplattformar och 
applikationer utvecklade efter skolans behov.  
 
Forskningen på mobiltelefonen som socialt och kulturellt redskap, det vill säga som en 
kunskapsbärande artefakt i en samspelsaspekt, är knapphändig och fragmentarisk. Ska man ta 
totalt grepp om mobiltelefonanvändning i skolarbetet med strävan att mobiltelefonen tar en 
sådan plats i vardagen att man inte längre tänker på den, bör forskningen också inriktas på ett 
annat plan än teknologin i sig. Fokus bör ligga på att lära sig mer om lärande och att använda 
forskningen som stöd för politiker och pedagoger i kravet på teknologi som gynnar lärande. 
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8 SAMMANFATTNING  
 
Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt elever, lärare och specialpedagoger upplever 
och kan föreställa sig att mobiltelefonen kan underlätta skolarbetet. 
 

Frågeställningar: 
 
1. Vilka av mobiltelefonens funktioner används nu vid skolarbete i och utanför klassrummet? 
 
2. Vilka av mobiltelefonens funktioner känner elever, lärare och specialpedagoger till som 
skulle kunna underlätta skolarbetet i och utanför klassrummet? 
 
3. Vad vill elever, lärare och specialpedagoger att mobiltelefonen ska erbjuda för att man ska 
använda den som ett pedagogiskt verktyg? 
 

Den teoretiska grunden i studien är det sociokulturella perspektivet, där man menar att 
människan är en social varelse som påverkar och påverkas i en ständig växelverkan med sin 
omgivning. Vi fokuserar främst på Säljös (2005) teorier om artefakternas betydelse för 
lärande och utveckling i sociala sammanhang. Vi bygger också vår studie på Laurillards 
(2008) uppfattningar om att skolan bör dra större nytta av den nya teknologin och de 
artefakter människan skapat inom IT. Hon menar att collaborative learning, CL, skulle kunna 
vara en pedagogisk metod för att kombinera lärande och teknologi på ett fruktbart sätt. 

 

Genom den fenomenografiska ansatsen fick vi möjlighet att systematisera och synliggöra 
variationer i pedagogers och elevers erfarande av mobiltelefonen. Utifrån en kvalitativ 
fenomenografisk ansats valde vi sedan att samla in data med hjälp av enkäter, individuella 
intervjuer och fokusgruppintervjuer.  
 
När det gäller den nuvarande användningen av mobiltelefonen som redskap i inlärningen i 
och utanför skolan visar undersökningen att eleverna på grundskolan framförallt använt 
mobiltelefonens miniräknare och lyssnat på musik (som avskärmning).  Gymnasieeleverna 
har i relativt stor omfattning dragit nytta av anteckningar/almanacka/påminnelsefunktion och 
schema. Informationssökningen på internet ökar med stigande årskurser. Sms har använts 
mellan elever, men också mellan elever och pedagoger, framförallt på gymnasiet. Flertalet 
pedagoger har uppmanat elever till att använda olika mobiltelefonens olika funktioner såsom 
applikationer, miniräknare, internet, fotografering och ljudupptagning för att underlätta 
skolarbetet. 
 
Eleverna och pedagogerna kan föreställa sig att ovan nämnda funktioner skulle kunna vara 
till ännu större nytta för att underlätta inlärningen i skolarbetet. De tror framförallt att 
anteckningar/almanacka/påminnelsefunktion och schema kan vara till hjälp och stöd. 
Respondenterna kan föreställa sig utökat användande av inspelningsfunktioner (både film och 
enbart ljud) av lärargenomgångar, fotografering som dokumentation, talsyntes, nedladdning 
av böcker och ordlistor, spel och översättningsfunktioner. 
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När det gäller att tänka sig framtida användning och att ställa krav på mobiltelefonen i syfte 
att gynna inlärning uppger respondenterna ett flertal behov. De önskar bland annat 
vidareutveckling av olika slags applikationer, verktyg för individuella studieplaner kopplade 
till skolans mål och tillgång till samma nätverk för att nå varandras kunskaper så att ett 
kollektivt lärande kan uppstå. De menar också att det skulle underlätta om alla hade 
smartphones.  
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10 BILAGOR 
 
 



Bilaga 1 

Enkätundersökning 

1. Är du tjej eller kille? 

Kille     

Tjej     

2. Vilken årskurs går du i? 

Årskurs 3    

Årskurs 6    

Årskurs 9    

Gymnasiet årskurs 3 SP  

Gymnasiet årskurs 2 ES  

Gymnasiet årskurs 3 NV  

3. Har du en egen mobiltelefon?   Ja   Nej  

Om du INTE har tillgång till mobiltelefon alls, besvara BARA frågorna 10a, 11a, 11b, 12a, 14-17. 

4. Har mobiltelefonen internetanslutning?    Ja   Nej  

5. Har den mobiltelefon du använder följande funktioner? 

 Ja Nej Vet ej   

Ringa      

SMS      

MMS      

Internet      

Pekskärm/Touchfunktion      

Radio/ MP3      

Bluetooth      

Almanacka      

Kamera för foto      

Kamera för film      

Ljudinspelning      

Spel      

Påminnelsefunktion      

Väckarklocka      

Ficklampa      

Miniräknare      

Tidtagarur      

GPS       

Stegräknare      

 

VÄND 



 

6. Hur ofta använder du följande funktioner på mobilen? 

 Dagligen Flera gånger i 
veckan 

Ungefär en 
gång i veckan 

Ungefär en gång i 
månaden eller mindre  

Aldrig 

Ringa      
SMS      
MMS      
Internet      
Pekskärm/Touchfunktion      
Radio/ MP3      
Bluetooth      
Almanacka      
Kamera för foto      
Kamera för film      
Ljudinspelning      
Spel      
Påminnelsefunktion      
Väckarklocka      
Ficklampa      
Miniräknare      
Tidtagarur      
GPS       
Stegräknare      

 

7. Kryssa för hur väl alternativen stämmer för dig 

 Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
oftast inte 

Stämmer delvis Stämmer oftast Stämmer alltid 

Jag har alltid mobilen med mig      
 

Jag tar med mobilen till skolan 
    

 
 

Jag använder mobilen på 
lektionerna 

     

Jag använder mobilen bara på 
rasterna 

     

Jag stänger av mobilen på 
lektionstid 

     

Jag ställer mobilen på ljudlös 
under lektionstid 

     

Jag använder mobilen för att 
komma ihåg viktiga möten, 
ärenden 

     

Jag använder mobilen till att 
komma ihåg läxor 

     

Jag använder mobilen till att 
skriva in vilka läxor jag har 

     

Jag använder mobilen i 
skolarbetet (till exempel söker 
information, använder 
miniräknaren, fotograferar 
m.m.) 

     

Jag har kontakt med kompisar 
angående skolarbetet via 

     



mobilen. 

  

8 a. Beskriv på vilka sätt du tycker det skulle vara bra att använda mobiltelefonen på lektioner eller 

för att underlätta läxläsning.  

Ange upp till fem förslag 

A.__________________________________   

B.__________________________________ 

C.__________________________________   

D.__________________________________ 

E.__________________________________ 

8 b. Vilket/vilka av de saker du skrivit använder du dig av? Kryssa!  

A.  B.  C.  D.  E.  

 

9 a. Beskriv på vilka sätt du tycker att mobiltelefonen skulle kunna hindra eller störa inlärning på 

lektioner eller vid läxläsning.  

Ange upp till fem förslag 

A.__________________________________   

B.__________________________________ 

C.__________________________________  

D.__________________________________ 

E.__________________________________ 

 

9 b. Vilket/vilka av de saker du skrivit har du erfarenhet av?  Kryssa! 

A.  B.  C.  D.  E.  

 

10 a. Blir du uppmanad av lärare att använda mobilen under lektionerna och/eller för att underlätta 

läxläsning? 

 Ja, dagligen          Ja, ibland Ja, någon enstaka gång Aldrig 

              

 
 
 



 
 
 
10 b. Om JA, vilka funktioner används då? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Har du utan att bli uppmanad av lärare använt några följande funktioner på lektioner och/eller 
vid läxläsning? 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Kan du tänka dig ytterligare situationer där du tycker det hade varit bra att använda 
mobiltelefonen? 

 

__________________________________________________________________________________ 
13. Vilka applikationer (”appar”) känner du till som skulle kunna underlätta för dig på lektioner 
och/eller vid läxläsning? 
 
__________________________________________________________________________________ 

14. Vilka mobiltelefonregler gäller på din skola? 
 
 

  

Ringa                  Ämne: 
SMS                  Ämne: 
MMS                  Ämne: 
Internet                  Ämne: 
Radio/ MP3                  Ämne: 
Bluetooth                  Ämne: 
Almanacka                  Ämne: 
Kamera för foto                  Ämne: 
Kamera för film                  Ämne: 
Ljudinspelning                  Ämne: 
Spel                  Ämne: 
Påminnelsefunktion                  Ämne: 
Väckarklocka                  Ämne: 
Ficklampa                  Ämne: 
Miniräknare                  Ämne: 
GPS                  Ämne: 
Tidtagarur                  Ämne: 
Stegräknare                  Ämne: 

                                           

Ringa                  Ämne: 
SMS                  Ämne: 
MMS                  Ämne: 
Internet                  Ämne: 
Radio/ MP3                  Ämne: 
Bluetooth                  Ämne: 
Almanacka                  Ämne: 
Kamera för foto                  Ämne: 
Kamera för film                  Ämne: 
Ljudinspelning                  Ämne: 
Spel                  Ämne: 
Påminnelsefunktion                  Ämne: 
Väckarklocka                  Ämne: 
Ficklampa                  Ämne: 
Miniräknare                  Ämne: 
GPS                  Ämne: 
Stegräknare                  Ämne: 
Tidtagarur                  Ämne: 

VÄND 



__________________________________________________________________________________ 

      Tack för din medverkan 
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Bilaga 3 
Fem minuters inledande information om enkäten.... 
 
Vi är tre studenter som läser till specialpedagoger vid högskolan i Kristianstad. 
 
Vi går nu sista terminen och ska göra ett examensarbete. Arbetet handlar om 
mobiltelefoner: hur man använder eller kan tänka sig att använda mobilen som 
hjälpmedel vid inlärning. Syftet är alltså både att undersöka vilka mobiltelefoner ni 
har och hur ni använder dem nu, men också att ta reda på vad ni känner till och tycker 
om mobiltelefonens möjligheter. En del av examensarbetet består av en undersökning 
där vi behöver information från elever, lärare och specialpedagoger.  
 
• Ni elever ska få svara på en enkät, medan lärarna och specialpedagogerna 
kommer att intervjuas. 
 
• Undersökningen följer de forskningsetiska principerna inom 
humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2002: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.).  
Det är viktigt att ni vet att det är frivilligt att delta och att era svar bara kommer att 
användas till det här examensarbetet. Ni svarar anonymt och vi kommer inte ens att 
skriva ut vilken klass eller vilken skola svaren kommer ifrån. Er rektor har samtyckt 
till att ni ska ingå i undersökningen. 
 
• I enkäten står det på flera ställen ”på lektioner eller vid läxläsning”. Där menar 
vi alla slags lektioner: språk, matte, idrott, bild, samhällskunskap m.m....(för 
gymnasieklasser nämns också programspecifika ämnen som musik, teater, kemi, 
fysik m.m.). Vi vill också att ni tänker på alla slags undervisningssituationer: 
föreläsningar, undersökningar och grupparbeten, laborationer, studiebesök m.m. Med 
läxläsning menar vi allt det ni läser, tränar/övar på som har med skolarbetet att göra, 
t.o.m. hur ni planerar eller lägger upp arbetet. 
 
• Enkäten tar 15-30 min (ca 15 min för gymnasieklasser, ca 30 min för åk 3). 
Fråga gärna om det är någon fråga som ni är osäkra på. Tack för att ni gör enkäten! 
 
 
Bodil Påhlsson, Karin Blomander, Sofia Hansson 
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