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Students cellphone usage during lectures 

- A study of how students’ concentration capacity is affected by cellphone usage 
during lectures 
 
 

Abstract 

 
In Sweden there is a long ongoing discussion about computer and cellphone usage during lectures in 

school. The discussion has mainly covered elementary school up to college students, but this topic is at 

least as relevant for university students. 

 

Today cellphones are so advanced; you can do everything with one that you previously only could do 

with a computer, the difference is that everyone is carrying one with them all the time. This study 

shows how concentration during lectures is affected by the cellphone accessibility and usage. 

 

With this study we want to find out how university students perceive cellphone usage affects their own 

concentration during lectures. Our goal with this paper is to enlighten both teachers and students about 

cellphone usage, and give them suggestions on how lectures possibly can be improved. 

 

The research question in this study is: In what way do university students believe their cellphone usage 

affects their concentration capabilities during lectures? 

 

The data we have collected is compiled from three surveys from three different universities in 

Stockholm. We have also interviewed students in a group interview and one individual interview. 

 

The results show that the students are affected negatively to some degree by their cellphone usage 

during lectures. But the level of concentration is also affected by the subject of the lecture, level of 

difficulty and the teacher’s way of lecturing. 
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1. Inledning 
 

Det har länge pågått en debatt om mobilanvändningen och datoranvändningen i skolan, och om dessa 

bör förbjudas eller ej under lektionstid (Skolverket 2013). Främst har debatterna handlat om grund- 

och gymnasieskolan och deras elever. Vi anser dock att man även bör undersöka högskolestudenters 

användning med hänsyn till koncentrationsförmågan, då det enligt vår vetskap inte gjorts många 

studier angående detta. Högskolestudenter har dessutom annorlunda förutsättningar i skolan, då det 

krävs mer självständigt arbete, egen planering och föreläsningar som nästan enbart består av en 

envägskommunikation, lärare till student.  

 

Allt lärande kräver att man kan koncentrera sig och vara uppmärksam på det som lärs ut. Det är inte 

bara ett krav, utan en förutsättning för att man ska kunna lära sig någonting i skolan. I skolorna idag 

krävs det även att man som student klarar av så kallad ”flexibel uppmärksamhet”, där studenten ska 

klara av att blir avbruten och växla fram och tillbaka mellan olika uppgifter. (Ericsson 2006, s.41.) 

 

Vi tror att många lärare på högskolan är intresserade av vad deras studenter gör på mobiltelefonen 

under föreläsningar och annan lärarledd undervisning, samt hur det påverkar deras koncentration. Vi 

tror även att de är villiga att ta till sig eventuellt kritik eller förslag på hur de kan anpassa 

undervisningen för att fånga studenternas uppmärksamhet. Även studenter berörs i denna fråga och 

kan dra nytta av de resultat vi kommer fram till. 

 

Med denna uppsats vill vi ta reda på hur högskolestudenter upplever att deras koncentrationsförmåga 

påverkas av deras mobilanvändning. Detta har vi försökt göra med enkätundersökningar på tre olika 

högskolor i Stockholm, där vi undersökt attityder och beteenden inför föreläsningen och 

mobilanvändning. Vi har även diskuterat ämnet djupare med studenterna i en fokusgruppintervju, och 

en enskild intervju. 

 

1.1. Etik 
 

Våra personliga förhoppningar är att resultatet pekar mot att mobilanvändning under föreläsningar inte 

ska ses som ett hinder och problem. Vi menar att mobiltelefonen kan användas i undervisningen i 

undervisningssyfte, och att lärare på högskolan ska reflektera över mobilanvändningens positiva 

aspekter. Men vi låter inte det påverka studien, då det är viktigare att studien och resultatet är ovinklat 

och korrekt utförd. 
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1.2. Syfte 
 

Vi vill med denna uppsats upplysa både lärare och studenter på högskolan om hur mobilanvändningen 

påverkar studenters koncentrationsförmåga under föreläsningar. Detta kan i sin tur bidra till nya 

undervisningstekniker och nya användningsområden för mobiltelefonen i undervisningen. Resultaten 

kan även bidra till nya forskningsområden. 

 

1.3. Frågeställning 
 

Den frågeställning som vi i denna uppsats vill undersöka och försöka besvara är: 

 På vilket sätt uppfattar högskolestudenter att deras mobilanvändande under föreläsningar 

påverkar deras koncentrationsförmåga?  

 

Denna frågeställning öppnar även upp för dessa frågor: 

 Hur ofta använder högskolestudenter sina mobiltelefoner under föreläsningar? 

 Vad används mobiltelefonen till under föreläsningar? 

 

1.4. Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa denna undersökning till användandet av mobiltelefoner, inte andra liknande 

tekniker som surfplattor eller datorer, då det skulle innefatta ett för stort område. Detta inkluderar alla 

de olika typerna av mobiltelefoner, gamla såväl som nya (smartphones).  

 

Vi har även valt att avgränsa oss till undervisningsformen föreläsningar på högskolan, då detta är den 

undervisningsformen som ger studenter mest frihet under pågående undervisning. Detta ger även ett 

pålitligare resultat då i princip alla föreläsningar har samma struktur, och innebär en typ av 

envägskommunikation; lärare till student. Förutsättningarna blir då detsamma för alla 

undersökningarna och intervjuerna. 
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1.5. Definition av begreppet ”koncentrationsförmåga” 
 

Enligt Duvner (1997) definieras koncentrationsförmåga på detta sätt: 

 

“Fokusering. Rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och tankeprocesser. 

Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge. Fördelad 

uppmärksamhet. Kunna göra två saker samtidigt.” (Duvner, 1997) 

 

När vi i denna uppsats använder begreppet koncentrationsförmåga, menar vi att man riktar sin 

uppmärksamhet mot den uppgift eller aktivitet som man är delaktig i, och håller kvar 

uppmärksamheten tillräckligt länge för att ta in budskapet/informationen. I denna uppsats definierar vi 

koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv, vilket innebär att koncentrationsförmågan är 

beroende av situationen och den omgivande miljön. (Ericsson 2006, s.38) 

 

I detta fall menar vi att en student ska kunna fokusera på föreläsningen och det föreläsaren lär ut. Detta 

ska ske från början, till slutet på föreläsningen, utan att bli distraherad och negativt påverkad av sin 

mobiltelefonanvändning. 

 

1.6. Definition av begreppet ”multitasking” 
 

Multitasking innebär att en människa utför två eller fler uppgifter samtidigt (Wood, Zivcakova, 

Gentile, Archer, De Pasquale & Nosko 2012 s.366). I vår undersökning menar vi att studenterna 

lyssnar på en föreläsning samtidigt som de använder sin mobiltelefon till annat än föreläsningen och 

lärandet. 

 

1.7. Disposition 
 

I fortsättningen är uppsatsen disponerad enligt följande: 

 

I avsnitt två får du läsa om bakgrunden av mobilanvändning och vad studenter använder sina 

mobiltelefoner till, där får du även läsa om koncentrationsförmåga, och vad det innebär utifrån ett 

relationellt perspektiv.  

 

I avsnitt tre tar vi upp tidigare forskning som går att relatera till vår studie. Där får du läsa om 

multitasking i undervisningsmiljöer och hur det påverkar inlärnings- och koncentrationsförmågan, 
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samt en studie om mobilanvändning och bilkörning och effekterna av det. Här tar vi även upp ett 

förslag som kallas Technology-breaks. 

 

I det fjärde avsnittet får du läsa om metodval, avgränsningar och urval som vi gjort i denna 

undersökning.  

 

I avsnitt fem presenteras resultatet av vår studie som inkluderar enkätundersökningar, 

fokusgruppintervju samt en enskild intervju. I nästföljande avsnitt analyserar och diskuteras resultatet. 

 

I bilagorna finns intervjuschema för fokusgruppintervjun och den enskilda intervjun samt svaren på 

dessa frågor. Där finns också enkätundersökningen och det sammanställda resultatet för alla tre 

skolorna som undersökningen utfördes på. 
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2. Bakgrund 
 

97 % av Sverige befolkning (i åldrarna 16-74 år) använde eller hade tillgång till en mobiltelefon under 

första halvan av år 2012. Den gruppen som står för den största användningen av mobila anslutningar 

utanför sitt hem, är studenter. Ca nio av tio studenter använder internet i stort sett varje dag. (SCB 

2012) Detta visar på hur vanligt det är bland studenter att använda sin mobiltelefon, och att den till 

största delen används utanför hemmet. I detta ingår även användningen av andra mobila tekniker, som 

exempelvis surfplattor och bärbara datorer. (SCB 2012) 

 

2.1. Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv 
 

Koncentrationsförmåga kan beskrivas på många olika sätt, vi har valt att använda oss av Ericssons 

(2006) artikel som handlar om koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv, som innebär att 

koncentrationsförmågan är beroende av situationen och omgivningen.  

 

Det Ericsson (2006) uppmärksammar med denna artikel är att en del elever i skolan kan koncentrera 

sig i vissa lärandesituationer, medan de i andra lärandesituationer inte alls kan koncentrera sig. 

Ericsson (2006) menar att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet hänger ihop, och att lära sig 

någonting kräver att man koncentrerar sig på lärandet. Det förutsätter att man inte låter sig störas av 

andra moment än det man håller på med för tillfället, detta sker i tre steg: komma igång, hålla fast vid, 

och avsluta uppgiften. Man söker efter användbar information med alla sina sinnen, och utesluter allt 

oviktigt. Man ska rikta sin perception, sina sinnen, sina tankar och sina känslor mot den uppgiften man 

håller på med.  

 

Uppmärksamhet är ett begrepp med flera betydelser, bland annat fokusering, uthållighet, selektion och 

delad uppmärksamhet. Det är något man enligt Ericsson (2006) ska lära sig när man är barn (också 

kallad viljestyrd uppmärksamhet), genom kontakten med vuxna i tidig ålder. De vuxna interagerar då 

med barnet och exempelvis pekar, viskar, berättar och visar sin nyfikenhet inför barnet. 

 

Enligt Ericsson (2006) kräver all form av inlärning uppmärksamhet. Utan uppmärksamhet går det inte 

att lära sig någonting. Uppmärksamheten påverkas av en hel del olika faktorer: avledbarhet, att kunna 

automatisera, kortidsminne, uthållighet, aktivitetsgrad, simultankapacitet (att kunna göra flera saker 

samtidigt), vakenhet. Dessa faktorer påverkas i sin tur av sinnesstämningen: oro/lugn, hunger/törst, 

kroppsligt välbefinnande, sjukdom. Man kan dela in olika former av uppmärksamhet, som alla behövs 

för att kunna koncentrera sig, i olika typer av inlärningssituationer. Dessa former är bland annat: 

selektiv (utväljande), flexibel, vidhållande (att stå fast vid) och samtidig uppmärksamhet. En annan 
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faktor som Ericsson (2006) även menar påverkar uppmärksamheten är motivationen. Motivationen i 

sin tur påverkas av interaktion med den omgivande miljön, impulskontroll och social kontroll. 

 

3. Tidigare forskning 
 

Här nedan presenterar vi den tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår undersökning, och 

som underlag för analys och diskussion av de resultat vi kommer fram till. 

3.1. Effekterna av multitasking i undervisningsmiljöer 
 

Artikeln ”The Laptop and the lecture: the effects of multitasking in learning environments” av 

Hembrooke & Gay (2003) undersöker universitetsstudenter och deras förmåga till multitasking i 

klassrummet. Hembrooke & Gays (2003) metod för att få fram sitt resultat var att de delade in en 

skolklass på 44 studenter i två grupper, där båda grupperna fick lyssna på exakt samma föreläsning. 

Skillnaden mellan dessa grupper var att ena gruppen hade tillgång till bärbara datorer under 

föreläsningen och att studenterna fick använda datorerna hur de ville, både i föreläsningssyfte och icke 

föreläsningsrelaterat. Den andra gruppen fick inte använda datorer under föreläsningen (Hembrooke & 

Gay 2003 s.46).  

Direkt efter föreläsningen fick båda grupperna svara på 20 frågor som handlade om föreläsningens 

innehåll, det var ett test där tio av frågorna var alternativfrågor (igenkänning) och de resterande tio 

frågorna var ”korta-svar-frågor” (återkallande) (Hembrooke & Gay 2003 s.52). Efter två månader 

gjorde de om testet igen, men denna gång bytte grupperna plats. De som fick använda bärbara datorer 

sist fick nu vara utan och vise versa (Hembrooke & Gay 2003 s.53). 

De resultat som Hembrooke & Gay (2003 s.53) kom fram till var att de studenter som inte använde 

bärbara datorer under föreläsningen fick bäst resultat på testet som utfördes efter föreläsningen, och de 

som använde bärbara datorer fick betydligt lägre resultat. Hembrooke & Gay (2003 s.54) analyserade 

även vad studenterna använt de bärbara datorerna till under föreläsningen och hur länge de var inne på 

olika internetsidor. De kom fram till att oavsett om de använde datorerna i undervisningssyfte eller 

icke skolrelaterat, så fick de som var inne på en och samma sida under en längre tid ett lägre resultat, 

än de som använde datorerna mest men endast var inne på olika sidor under kortare perioder 

(Hembrooke & Gay 2003 s.54). 
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3.2. Mobilanvändningens påverkan på bilkörning 

 
I artikeln “A comparison of the cellphone driver and the drunk driver” som är skriven av David L. 

Strayer, Frank A. Drews & Dennis J. Crouch (2006) vill de göra en jämförelse mellan en person som 

använder sig av mobiltelefonen medan den kör bil, samt en alkoholpåverkad person som kör bil. 

Strayer et al.(2006 s.381) utförde undersökningen genom en säker bilkörningssimulator där några 

testpersoner fick använda sig av mobiltelefonen samtidigt som de körde. Några testpersoner fick vara 

alkoholpåverkade samtidigt som de körde bil, och några fick köra som vanligt utan att vara påverkade 

av någonting (Strayer et al. 2006 s.381).  

 

Testpersonerna fick köra på en simulerad motorväg med andra bilar körandes (Strayer et al. 2006 

s.382), helt plötsligt skulle en bil framför bromsa in och då skulle testpersonen som körde, också 

bromsa in (Strayer et al. 2006 s.384). Resultatet de fick fram från undersökningen visade att de 

personer som höll i en konversation via mobiltelefonen hade en försenad bromsningsreaktion och 

hamnade i fler bilolyckor än de personer som inte använde sig av mobiltelefon. Mobiltelefonerna 

gjorde alltså personerna distraherade.  

 

När testpersonerna med mobiltelefonerna hade bromsat in, så tog det 19 % längre tid att återgå till 

normal körhastighet, detta gjorde att de hamnade i bilolyckor där bilen bakom krockade in i deras bil 

då de inte återhämtat normal körhastighet (Strayer et al. 2006 s.386-387). Eftersom att de testpersoner 

som använde mobiltelefonen samtidigt som de körde bil tog längre tid på sig att återhämta sig, så 

hamnade de i fler bilolyckor än de som inte använde mobiltelefonen (Strayer et al. 2006 s.388). 

 

3.3. Multitasking och dess påverkan på studenters 
inlärningsförmåga 

 
I artikeln “Examining the impact of multitasking with technology on real-time classroom learning” av 

Eileen Wood, Lucia Zivcakova, Petrice Gentile, Karin Archer, Domenica De Pasquale & Amanda 

Nosko (2012) vill de undersöka hur universitetsstudenters inlärningsförmåga påverkas av att 

multitaska (göra två eller fler saker samtidigt) med digital teknologi samtidigt som de ska lyssna och 

lära sig under en universitetsföreläsning (Wood, Zivcakova, Gentile, Archer, De Pasquale & Nosko 

2012 s.365). 

 

Undersökningen utfördes på ett universitet under tre stycken föreläsningar med samma studenter varje 

gång (Wood et al.2012 s.367). Studenterna blev indelade i olika grupper där de fick uppgifter som de 

skulle genomföra under varje föreläsning. Det fanns sju olika uppgifter: Första gruppen fick uppgiften 

att använda sig av Facebook under föreläsningen. Andra gruppen skulle svara på olika meddelanden 
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som skickades till dem på mobiltelefonen under föreläsningen. Tredje gruppen fick använda sig av 

digital teknologi (bärbara datorer, mobiltelefoner) som de ville och kunde även välja att inte använda 

digital teknologi alls. Tanken var då att de skulle göra som de vanligtvis gjorde under vilken 

föreläsning som helst. Den fjärde gruppen skulle inte använda sig av någon digital teknologi alls utan 

endast anteckna med papper och penna. Den femte gruppen skulle chatta på MSN Messenger. Den 

sjätte gruppen skulle skriva anteckningar på sin bärbara dator via Microsoft Word. Den sjunde 

gruppen skulle skicka mail under föreläsningen (Wood et al.2012 s.368).  

 

Inom dessa uppgifter fick de utföra olika uppdrag, exempelvis skulle de studenter som skulle använda 

sig av Facebook under föreläsningen, gå in på olika Facebook-profiler och söka fram viss information 

på de olika profilerna (Wood et al.2012 s.368). Varje föreläsning var 20 minuter lång och direkt efter 

varje föreläsning skulle studenterna svara på ett test med 15 frågor (Wood et al. 2012 s.368). 

 

Resultatet av undersökningen visade att de studenter som använde sig av Facebook under 

föreläsningen fick betydligt sämre resultat på testet, än de studenter som skrev med penna och papper 

och som inte fick använda sig av någon slags digital teknologi (Wood et al.2012 s.369). Dock var inte 

all typ av multitasking negativ, men Facebook och MSN Messenger var definitivt en distraktion och 

hade en negativ effekt på studenternas inlärning (Wood et al.2012 s.369). Att skicka/ta emot email och 

SMS var inte en lika stor distraktion som Facebook och MSN Messenger (Wood et al. 2012 s.370). 

 

3.4. Multitasking med bärbara datorer och dess påverkan på 
studenters inlärningsförmåga 

 
I artikeln “Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers” av Faria 

Sana, Tina Weston & Nicholas J. Cepeda (2013) undersöker de effekterna på studenters 

inlärningsförmåga av att multitaska med en bärbar dator i föreläsningssalen (Sana, Weston & Cepeda 

2013 s.24). Sana et al.(2013 s.25-27) utförde undersökningen i två delar: Experiment 1 och Experiment 

2.  

 

Experiment 1 utfördes i en föreläsningssal där studenterna fick ta anteckningar via bärbara datorer. De 

delades sedan in i två grupper: Första gruppen skulle endast ta anteckningar via bärbara datorn medan 

den andra gruppen även skulle multitaska samtidigt, och utföra något icke-studierelaterat på den 

bärbara datorn (Sana et al.2013 s.25). Efter föreläsningen fick studenterna göra ett test och svara på ett 

antal frågor om föreläsningens innehåll och hur de själva ansåg att multitasking påverkade deras 

inlärningsförmåga (Sana et al.2013 s.26). 
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Resultatet på Experiment 1 visar på att de studenter som multitaskade med bärbara datorer under 

föreläsningen, fick betydligt sämre resultat än de som inte multitaskade (Sana et al.2013 s.27). 

 

Experiment 2 var väldigt lik Experiment 1 men det var inte samma studenter som innan som deltog. 

Även här utfördes undersökningen under en föreläsning där studenterna delades in i tre grupper: En 

grupp fick anteckna med penna och papper samtidigt som de satt bakom och hade uppsyn över 

studenter som fick multitaska via bärbara datorer. Andra gruppen var de studenter som fick multitaska 

via bärbara datorer och den tredje gruppen fick anteckna med penna och papper där ingen hade uppsyn 

över de studenter som multitaskade via bärbara datorer. Direkt efter föreläsningen fick studenterna 

skriva ett test om föreläsningens innehåll med ett antal frågor (Sana et al. 2013 s.27). 

 

Resultatet av Experiment 2 visar att den grupp studenter som skrev med penna och papper, som satt 

bakom och hade uppsyn över den grupp studenter som multitaskade via bärbara datorer, fick betydligt 

lägre resultat än den grupp studenter som skrev med penna och papper men som inte hade uppsyn över 

den grupp studenter som multitaskade via bärbara datorer. Detta innebär att även andra studenters 

inlärningsförmåga, som inte använder bärbara datorer, påverkas negativt om de sitter bredvid studenter 

som använder bärbara datorer (Sana et al.2013 s.29). 

 

3.5. Technology-breaks 
 

Rosen, Carrier & Cheever (2013 s. 956) tar i sin artikel upp ett förslag på hur det går att motverka att 

studenter blir distraherade av sin mobiltelefon under föreläsningar, förslaget är “technology-breaks”. 

“Technology-breaks” innebär att studenter får korta pauser med cirka femton minuters mellanrum, där 

studenterna får använda sin mobiltelefon och efter pauserna återgå till föreläsningen. Detta ska få 

studenterna att känna sig mer avslappnade under föreläsningar, utan att känna att studenterna missar 

något från omvärlden då de inte använder sin mobiltelefon, studenterna vet då att efter femton minuter 

kan de använda sin mobiltelefon igen (Rosen et al. 2013 s. 956). 
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4. Metod 
 

Metoderna vi har valt att använda oss av i denna undersökning är: 

 Enkätundersökningar 

 Intervju/Fokusgruppintervju 

Enkätundersökningen ger oss en bred bild av hur studentera uppfattar att deras koncentrationsförmåga 

påverkas, och intervjuerna ger oss en djupare förståelse. 

 

När man utför enkätundersökningar är det viktigt enligt Bell (2006 s.138) att man ställer frågor som är 

lätta för svarspersonerna att förstå. Det är då viktigt att vara så tydlig som möjligt och att inte ha med 

svåra facktermer (Bell 2006 s.138). Då alla människor kan uppfatta ord olika, är det viktigt att tänka 

på formuleringen av de ord man har med i sin enkätundersökning och hur dessa ord kommer uppfattas 

av svarspersonerna (Bell 2006 s.139). Bell(2006 s.140) tar som exempel upp att uttrycken: ganska 

mycket, lagom och ganska lite, kan tolkas olika från person till person. Därför är det viktigt att 

definiera ordens betydelse. 

 

I en enkät går det att använda sig av sex olika typer av frågor: Verbala/öppna frågor, alternativfrågor, 

kategorifrågor, rangordningsfrågor, tabellfrågor och skalfrågor (Bell 2006 s.138-139). Vi valde att i 

vår enkät ha med öppna frågor och alternativfrågor. Vi ville med de öppna frågorna ta reda på 

svarspersonernas egna åsikter. Med alternativfrågorna ville vi ge svarspersonerna alternativ för att de 

lättare skulle förstå frågan, men samtidigt för att sedan kunna analysera svaren bättre. 

 

När man har valt ut de frågor man vill ha med i enkäten, och innan man utför den verkliga 

enkätundersökningen, bör man utföra en pilotundersökning för att testa frågorna och se om de är 

förståeliga av respondenterna (Bell 2006 s.154).  

 

Intervjuer ger till skillnad från enkäter, möjligheten till att förklara frågor och ställa följdfrågor för att 

se hur intervjupersonerna reagerar på frågorna. Detta går inte att göra med enkäter (Bell 2006 s.158). 

Därför ansåg vi att det var bra att även genomföra intervjuer, då vi fick in svar från 

enkätundersökningen som vi ville vidareutveckla. 

 

Vi valde att ha semi-strukturerade intervjuer, vilken innebar att vi inte använde oss av några färdiga 

svarsalternativ eller intervjuschema, som man brukar ha i en strukturerad intervju (Bell 2006 s.159-

161). Vi ville ha möjligheten att lägga till och ta bort frågor under intervjuns gång, för att endast ha 

med de mest relevanta frågorna. 
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Syftet med fokusgruppintervjuer är att få deltagarna (intervjupersonerna), att föra ett samtal och 

samspela med varandra. Deltagarna ska både ha möjligheten att uttrycka sin åsikt, samtidigt som de 

ska kunna lyssna på varandra och i slutet komma överens om en gemensam slutsats (Bell 2006 s.163).  

 

4.1. Enkätundersökningar 
 

Eftersom vi vill ta reda på hur studenterna själva uppfattar att deras koncentrationsförmåga påverkas 

av mobiltelefonen under föreläsningar, ansåg vi att en enkätundersökning direkt efter en föreläsning 

kan ge ett bra och pålitligt resultat. Anledningen till detta är att minnet fortfarande är färskt, och att de 

med stor sannolikhet minns hur deras koncentrationsförmåga påverkades direkt efter föreläsningen.  

 

En fördel är att vi får en hög svarsfrekvens om enkäterna delas ut direkt i anslutning till en föreläsning, 

samt om vi själva är dem som delar ut enkäterna till studenterna. Enkätundersökningar är speciellt bra 

om man vill mäta generella åsikter och attityder hos en större grupp människor. En nackdel med 

enkätundersökningar är att frågor kan missuppfattas, och att en del studenter kanske inte orkar svara 

på hela enkätundersökningen samt ge ärliga eller utvecklade svar. För att minska risken för 

misstolkning, bad vi i förväg slumpvist valda personer att titta på enkäten och ge feedback på frågorna, 

och hur de var utformade. 

 

Ännu en nackdel (som vi själva upptäckte) med att genomföra enkätundersökningar på högskolenivå, 

är att många studenter använder en dator eller surfplatta istället för anteckningsblock och penna. Detta 

gjorde att en del studenter inte hade någon penna tillgänglig för att kunna svara på 

enkätundersökningen, men detta löste sig delvis med hjälp av lärarna samt att vi hade med oss 

extrapennor. Detta anser vi inte påverkade resultatet, dock är det en faktor som skulle kunna påverkat 

svarsfrekvensen.  

 

4.1.1. Genomförande 
 

Enkätundersökningarna genomfördes under november månad år 2013, under tre stycken tvåtimmars-

föreläsningar i de olika ämnena: Historia I inom lärarprogrammet, Medieteknik A och Industriell 

ekonomi. Totalt valde 135 av 270 respondenter att svara på enkäten. Ett antal olika lärare som hade 

föreläsningar under denna period kontaktades, och de som svarade först, och var villiga att hjälpa till 

valdes ut. 

 

Vi genomförde enkätundersökningarna på detta sätt: Vi hörde av oss till de berörda lärarna och 
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frågade om de var villiga att ställa upp. Lärarna vi kontaktade valde vi slumpvist ut genom att titta på 

schemat för de olika skolorna, för november månad. Vi valde de föreläsningarna som hölls under 

november månad på grund av vår tidsram. Vi kom överens med de lärarna som ville ställa upp, och 

informerade dem om villkoren för undersökningen. 

 

Undersökningen hölls hemlig för studenterna fram till föreläsningens slut, då vi inte ville påverka 

studenternas mobilanvändning under föreläsningen. Inför en föreläsning bad vi läraren dela ut 

enkäterna, och samtidigt informerades studenterna om att undersökningen var frivillig. Vi fick även 

under två tillfällen dela ut enkäterna själva. Vi tror att vi fick en högre svarsfrekvens tack vare att 

enkäterna delades ut av oss. 

 

4.2. Fokusgruppintervju och enskild intervju 
 

Utöver enkätundersökningen ville vi utveckla de svar vi fått in på enkäterna, genom 

fokusgruppintervjuer med olika högskolestudenter. Med det menar vi att vi både kunde lyfta fram 

intressanta svar, eller svar som vi kände oss osäkra på. Fokusgrupper och intervjuer kan även bekräfta 

att de svar vi fått in tidigare stämmer för den grupp vi har undersökt. De vi under arbetets gång kom 

underfund med var att vi inte kunde få ihop tillräckligt många studenter, därför var vi tvungna att 

anpassa oss efter situationen och genomföra en fokusgruppintervju och en enskild intervju. 

 

4.2.1. Genomförande 
 

Tanken var att ha två olika fokusgrupper, dock var det svårt få ihop tillräckligt många studenter så att 

vi kunde bilda två fokusgrupper. Detta gjorde att vi istället fick utföra en fokusgruppintervju med tre 

studenter från turismprogrammet på Södertörns Högskola, samt en enskild intervju med en student 

från IMD-programmet på Södertörns Högskola. Vi valde att ha semi-strukturerade intervjufrågor där 

vi anpassade oss under intervjuns gång. Detta gjorde vi i båda intervjusituationerna. Det möjliggjorde 

det för oss att stryka frågor som kändes irrelevanta och att även ställa nya följdfrågor. 

Fokusgruppintervjun pågick i 30 minuter, och den enskilda intervjun pågick i 15 minuter. 

 

4.3. Urval 
 

Vi var tvungna att göra bekvämlighetsurval både när det gäller platser och respondenter, på grund av 

tidsramen. De tre högskolorna vi valde att genomföra enkätundersökningarna på, valdes ut på grund av 

att de är bland Stockholms största högskolor (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet 

och Södertörns Högskola). Anledningen till att vi ville genomföra undersökningen på tre olika 
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högskolor, var för att vi ville ha en spridning på respondenterna, både när det gäller studenter och 

deras ålder och typ av utbildning/ämne, men också på grund av att undervisningen kan skilja sig från 

skola till skola även om undervisningsformen är den lika. 

 

Till de olika intervjuerna valdes studenterna också ut av bekvämlighetsskäl, då det var svårt att få 

studenter från de olika skolorna villiga att ställa upp. Vi valde därmed studenter från samma utbildning 

och skola, för att lättare organisera intervjutillfällena.  

4.4. Bortfall 
 

På en utav enkätundersökningarna vi genomförde så svarade endast 18 av 150 studenter, vilket blir ett 

bortfall på 132 personer. Vi misstänker att det blev ett så högt bortfall p.g.a. det blev en miss i 

kommunikationen mellan oss och den ansvariga läraren. Vi bad läraren dela ut enkätundersökningen 

efter föreläsningens slut, med det slutade med att studenterna själva fick gå fram och hämta en enkät. 

Detta var ett misstag av oss och därefter ändrade vi vår taktik och delade själva ut 

enkätundersökningarna. Detta misstag påverkar inte hela undersökningen i sig något nämnvärt, 

däremot betyder det att vi har mindre information om just den skolans mobilanvändande under 

föreläsningar. 

4.5. Metodkritik 
 

En nackdel med enkätundersökningar är att det inte går att ställa följdfrågor, eller förklara frågor som 

kan vara svåra för respondenterna att förstå. Enkätsvaren får tas som de är, även om frågorna kan ha 

blivit missförstådda. Enligt Bell (2006 s.144) bör man tänka på formuleringen av frågor för att 

försäkra sig om att de inte blir ledande, vilket kan göra att svarspersonen kan känna sig tvungen att 

svara annorlunda än vad den egentligen tycker. Därför försökte vi vara extra noggranna med att inte 

välja ut ledande frågor, samt att testa enkäten innan vi utförde undersökningen på riktigt. Bell (2006 

s.146) anser även att utformningen och layouten är en viktig aspekt, detta för att svarspersonerna ska 

känna sig motiverade till att svara. Det ska kännas lätt att svara på frågorna. Vid t.ex. alternativfrågor 

bör de rutor som ska kryssas i vara till höger om alternativet, då det underlättar för svarspersonen 

enligt Bell (2006 s.146). Vi lade rutorna till vänster om svarsalternativet, vilket kan ha påverkat hur 

studenterna svarade på enkäten. 

 

Då vi valde att ha med öppna frågor i vår enkätundersökning, fick vi problem med att analysera och 

tolka de öppna svaren vi hade fått in. Precis som Bell (2006 s.138) menar, så kan det bli svårt att 

analysera svar från öppna frågor. Bell (2006 s.138) anser dock att det går att använda de öppna svaren, 

i en vidare intervju. Detta gjorde även vi, genom att referera till svar vi fått in från 
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enkätundersökningen under intervjuerna. 

 

En nackdel med att genomföra intervjuer, är att det kan vara tidskrävande, både att få personer att vilja 

ställa upp på intervju och för att utforma bra intervjufrågor. Det finns dessutom en stor risk för 

skevheter; att man som intervjuare leder frågorna i en viss riktning. Det kan även vara svårt att 

analysera svaren (Bell 2006 s.158). Vi märkte av alla dessa nackdelar då vi planerade och utförde 

intervjuerna. Den största nackdelen gällande intervjuerna, var att få ihop tillräckligt med studenter som 

kunde delta. 

 

Skevhet är ett vanligt misstag när det kommer till genomförandet av intervjuer. Det är lätt hänt att man 

av misstag ställer frågor som leder intervjupersonerna in på att svara på ett visst sätt. Detta kan man 

göra både omedvetet och medvetet, därför är det viktigt att vara på sin vakt och kritisera sina egna 

frågor, och om möjligt be någon annan att dubbelkolla frågorna innan intervjun äger rum (Bell 2006 

s.167-168). 

 

Vi valde att inte genomföra strukturerade intervjuer, och genom att anpassa intervjufrågorna efter 

intervjupersonerna kunde detta medföra vissa problem. Enligt Bell (2006 s.163) kan man få in massvis 

med information som blir svår att använda, detta gäller dock när man vill få fram specifik information 

och använder sig av ostrukturerad intervju (Bell 2006 s.163). Vi strukturerade intervjun på så sätt att vi 

valde ut specifika frågor, och följde dessa så gott som möjligt, men gav oss även möjligheten att ändra, 

lägga till och ta bort frågor. En nackdel med fokusgrupper är att det kan förekomma starka 

personligheter som börjar styra samtalet, vilket gör att tysta och tillbakadragna personer eventuellt inte 

vågar göra sin röst hörd (Bell 2006 s.164). 
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5. Resultat 
 

Här nedan presenterar vi resultaten för de undersökningar vi har genomfört. Vi presenterar resultaten 

för de tre enkätundersökningarna vi utförde på tre olika högskolor i Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Dessa enkätundersökningar utfördes 

under november månad år 2013. Vi presenterar även resultatet för fokusgruppintervjun och den 

enskilda intervjun vi genomförde, under samma period år 2013. 

 

5.1. Enkätundersökningar 

 
När vi sammanställde resultaten för de olika enkätundersökningarna har vi i efterhand med en del 

frågor behövt dela in svaren i olika kategorier. Detta gäller främst för den första frågan, som var en 

fritext-fråga där respondenterna fick svara på vad de tyckte om föreläsningen de precis hade varit på. 

Detta har vi gjort på grund av att svaren på denna fråga är väldigt spridda, och för att kunna göra en 

analys måste vi hitta de gemensamma nämnarna.  

 

Svaren har vi delat in i följande kategorier: “positivt”, “positivt med ett men”, “negativt” och “okej”. 

Med kategorin “positivt med ett men” menar vi att dessa svar tillhör de positiva omdömena, men att 

det också finns någon slags kritik eller missnöje med en eller flera aspekter från föreläsningen. 

På frågan där vi bad studenterna att uppskatta ungefär hur många gånger de använt sin mobiltelefon 

under föreläsningen, har vi valt att räkna ut ett snitt för alla undersökningarna. Vi anger också mer 

exakt vilka olika siffror som studenterna angav. 

 

På den näst sista frågan, där studenterna skulle kryssa för ett påstående som passade in på hur deras 

koncentrationsförmåga hade påverkats under föreläsningen, har vi räknat samman svaren och i 

efterhand delat in dem i grupperna “Positivt”, “Inte alls”, “Något” och “Negativt” där denna indelning 

syftar på om studentens koncentrationsförmåga påverkas antingen: positivt, inte alls, något eller 

negativt av att använda sin mobiltelefon under föreläsningen. 

 

5.1.1. Sammanställt resultat för enkätundersökningarna 
 

Här nedan presenteras resultatet för enkätundersökningen som utfördes på tre av Stockholms 

högskolor: Kungliga Tekniska Högskola, Stockholm Universitet och Södertörns Högskola. Detta 

resultat innefattar alla dessa tre skolor och är alltså det sammanställda resultatet för hela 

undersökningen. Vi väljer att presentera resultatet på detta sätt, då vi inte vill peka ut någon specifik 

skola eller lärare, då resultatet innefattar en hel del negativ kritik om de olika föreläsningarna och 
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lärarna. Detta har vi även gjort med respekt för studenterna som frivilligt deltog i 

enkätundersökningen och av oss blivit lovade att vara anonyma. 

 

Fråga 1. “Vad tyckte du om föreläsningen?” 

På denna fråga svarade studenterna väldigt olika, men de positiva kommentarerna övervägde. Här 

uttrycke 49/135 personer att det tyckte att föreläsningen de precis hade varit på, var intressant. Många 

tyckte också att föreläsaren hade gjort ett bra jobb och att föreläsningen varit bra upplagd, 

välstrukturerad och underhållande. Under kategorin “positivt med ett men” hamnade de kommentarer 

som var positivt inställda till föreläsningen, men som också hade något att anmärka på. De åsikter som 

dök upp där var bland annat att föreläsningen tog upp ett intressant ämne, men att föreläsningen var 

seg, svår, rörig eller långsam och förvirrande.  Två studenter påpekade även att de inte lärde sig något 

nytt av föreläsningen, då de redan var kunniga inom ämnet. Den mest förekommande negativa 

kommentaren, var att föreläsningen var tråkig, som 10/135 personer uttryckte det. Det var även en 

majoritet av dessa personer som använde sin mobiltelefon flest gånger. Det förekom även kritik mot 

föreläsaren, då en föreläsning upplevdes som osammanhängande, flummig och genomförd utan 

förberedelse. 

 

Fråga 2. “Hade du mobiltelefonen påslagen under föreläsningen? 

På denna fråga svarade 125/135 studenter att de hade haft sin mobiltelefon påslagen under 

föreläsningens gång. De tio studenter som valde att ha mobiltelefonen avstängd under föreläsningen 

gav bland annat som anledning att de inte ville störa andra studenter, men även för att själv inte bli 

störd - ”Vill inte störas av mobilen under föreläsningen. Koncentration på det man sysslar med för 

tillfället”. En person påpekade även att det är respektlöst mot andra studenter, mot föreläsaren och att 

det är skönt att slippa behöva vara uppkopplad hela tiden. (Anledningarna till varför mobiltelefonen 

var avstängd, var svar på Fråga 3. i enkäten, se Bilaga 1. för de exakta frågorna). 

 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet ovan visar hur många studenter som hade mobiltelefonen påslagen under föreläsningen. 
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Fråga 4. “Om din mobiltelefon var påslagen under föreläsningen, använde du din 

mobiltelefon?” 

Av de 125 studenterna, så valde 91 personer, att använda mobiltelefonen under föreläsningen. Det 

betyder att 34 personer valde att låta bli att använda sin mobiltelefon. 

 

Fråga 5. “Om du svarade ja på föregående fråga, ungefär hur många gånger uppskattar du att 

du totalt använde mobiltelefonen under föreläsningen?” 

Här bad vi de som använt sin mobiltelefon under föreläsningen, att uppskatta ungefär hur många 

gånger de valde att använda den. Det visade sig vara en stor variation på svaren, här var det personer 

som uppskattade att de hade använt sin mobiltelefon 15, 20 eller upp till 50 gånger. Här vill vi påpeka 

att detta endast var en estimering av studenterna själva, och att den verkliga siffran kan vara 

annorlunda. Dock är det studenternas egen upplevelse och uppskattning vi har valt att undersöka. 

 

Det var en majoritet som uppskattade att de använde mobiltelefonen mellan 2-10 gånger. Snittet för 

enkätundersökningen, är att mobiltelefonen användes 5,5 gånger under en tvåtimmars föreläsning, per 

person. Totalt plockades mobiltelefonen upp 500 gånger, av 91 studenter, på två timmar. 

 

En majoritet av de studenter som använde mobilen mer än 5 gånger angav senare i 

enkätundersökningen att de varit uttråkade och/eller att de tappat koncentrationen/fokus under 

föreläsningen. Detta är en antydan till att det finns ett samband mellan sinnesstämning, koncentration 

och hög mobilanvändning, i enlighet med Ericsson (2006). 

 

Fråga 6. “Av vilka anledningar använde du mobiltelefonen?”  

Med denna fråga ville vi undersöka anledningarna till varför de plockade upp, och använde 

mobiltelefonen. Här fick studenterna nio alternativ, där de fick kryssa i vilka alternativ som passade in 

på dem. Det sista alternativet var ett alternativ där studenterna fick en chans att, i fritext, ange ett 

alternativ som de tyckte fattades. Här var det en majoritet som svarade att de använde mobilen av 

vana, vilket var 47 personer. 29 studenter var uttråkade och gav det som anledning till sitt 

mobilanvändande. 32 personer använde mobiltelefonen för att de hade tappat koncentrationen eller 

fokus under föreläsningen. 17 studenter använde sin mobiltelefon i syfte för att använda den för 

föreläsningens skull. 
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Figur 2. Stapeldiagrammet ovan visar av vilka anledningar studenterna använde sin mobiltelefon under 

föreläsningen. 

 

33 personer angav alltså en annan anledning till sitt mobilanvändande. De andra anledningarna som 

angavs var bland annat att kommunicera: skriva sms, meddelanden på social media, eller mail-inkorg. 

Det fanns även de studenter som tittade på klockan, laddade ner musik eller var tvungna att hantera 

jobb-relaterade situationer. En person spelade in föreläsningen. (Se Bilaga 2. För hela listan av ”andra 

anledningar”). 

 

Fråga 7. “Hur mycket känner du att din koncentrationsförmåga har påverkats av 

mobilanvändningen?”  

På denna fråga fick studenterna kryssa i ett av fyra påståenden som passade in på hur deras 

koncentrationsförmåga påverkats av deras mobilanvändning. Påståendena som de fick välja mellan var 

att deras koncentrationsförmåga påverkades antingen “positivt”, “inte alls”, “något” eller “negativt” 

(Se Bilaga 1. För de exakta påståendena). 

 

46 studenter tyckte att deras koncentrationsförmåga inte påverkades alls av mobilanvändningen, och 

10 personer tyckte att koncentrationsförmågan påverkades positivt, då de kände att de fick en liten 

paus i föreläsningen. 47 studenter tyckte att deras koncentrationsförmåga påverkades något, då de 

ibland inte kunde koncentrera sig på föreläsningen på grund av sitt mobilanvändande. 5 personer 
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upplevde att deras koncentrationsförmåga påverkades negativt, och att det var på grund av 

mobilanvändningen. 

 

Fråga 8. “Övriga synpunkter om mobilanvändning under föreläsningar.” 

Den sista frågan var en öppen fritext-fråga, där respondenterna fick ge sina åsikter om 

mobilanvändning på föreläsningar. En intressant åsikt som dök upp, som är värd att reflektera över var 

denna: ”Även om man inte själv använder mobil så blir man påverkad av andra”. Denna person 

uppmärksammade inte bara sin egen användning och hur det påverkar dennes koncentration, utan även 

hur andras mobilanvändning kan ha en inverkan på ens egen koncentrationsförmåga. Detta var samma 

upptäckt som Faria Sana, Tina Weston & Nicholas J. Cepeda (2013) gjorde i Experiment 2 i sin 

undersökning.  

 

De fanns de som uttryckte sitt motstånd till att mobiltelefoner ska vara tillåtna på föreläsningar över 

huvud taget. Och det fanns de som antagligen skulle dra nytta av en sådan regel - ”Om jag skulle 

använda mobilen under föreläsningar, skulle jag tappa koncentrationen helt. Därför undviker jag att 

använda den”.  

 

En del personer menade att man ska visa föreläsaren respekt genom att inte använda mobilen, men att 

det kan vara okej om man ska leta upp information relaterad till undervisningen. En del ser 

mobiltelefonen som en paus i föreläsningen - ”Det kan vara bra för att kolla upp saker osv. även skönt 

att ta en paus från lyssnandet ibland”. En anledning till mobilanvändandet verkar också vara 

uttråkning - ”Tråkig föreläsning, förgyller det med mobilanvändning”, menar en student. De flesta är 

dock överrens om att även andras mobilanvändning kan störa ens egen koncentration, och att man bör 

visa hänsyn, åtminstone genom att sätta mobiltelefonen på ljudlös. 

 

5.2. Fokusgruppintervju 
 

Resultatet vi fick fram från fokusgruppintervjun med tre högskolestudenter från Södertörns Högskola, 

innefattar bland annat att alla tre använder mobiltelefonen under föreläsningar. Hur ofta de använder 

sin mobiltelefon beror på vad det är för slags föreläsning, men även hur många studenter det är i 

föreläsningssalen. Är det runt 20 studenter i en föreläsningssal används mobiltelefonen inte lika ofta 

som i en större föreläsningssal med fler studenter, och anledningen till det var enligt dem, att de inte 

vill vara respektlösa mot föreläsaren. Person 3 berättade under intervjun: “Det blir lite som ett 

seminarium, och på dom så ska man absolut inte använda mobilen.” (Se Bilaga 4. För hela intervjun) 

Intervjupersonerna talade mycket om respekt för läraren och att de inte vill använda mobiltelefonerna 



24 

 

synligt på grund av det. 

 

Vad studenterna använder mobiltelefonen till beror mycket på vad det är för föreläsning, men allra 

mest använder de mobiltelefonen till olika sociala medier som Facebook och Instagram. Det 

förekommer även att de använder mobiltelefonen till jobbrelaterade saker, samt att kommunicera med 

andra.  

 

Om en föreläsning är tråkig använder de mobiltelefonen mer, även till att spela spel. 

Intervjupersonerna anser att svårighetsgraden på föreläsningen har en stor inverkan på 

mobilanvändningen, ju svårare ämnet är desto mindre använder de mobiltelefonen då de känner att de 

måste koncentrera sig mer på vad föreläsaren talar om för att kunna hänga med. Om de redan förstår 

sig på vad föreläsningen handlar om är det lättare att både lyssna på läraren och använda 

mobiltelefonen samtidigt. ”Om det är en väldigt intressant föreläsning så brukar jag inte ens tänka på 

mobilen och kommer på efter föreläsningen att det gått tre timmar utan att jag använt den” sade 

person 3. (Se Bilaga 4. För hela fokusgruppintervjun) 

 

Slutligen så ansåg intervjupersonerna att en bra föreläsare kan skapa en god kontakt med sin publik, 

att föreläsaren kan prata fritt utifrån några få punkter och inte behöver läsa direkt utifrån en text. De 

vill känna att föreläsaren är kunnig inom ämnet och kan plocka ut verkliga exempel utifrån de 

modellerna/teorier de talar om. En dålig föreläsare är enligt intervjupersonerna en som talar rakt ut 

från boken och som inte ger några verkliga exempel, vilket gör att föreläsaren inte framstår som 

tillräckligt kunnig inom ämnet, eller endast stressar sig igenom föreläsningen. 

 

Intervjupersonerna ansåg också att koncentrationsförmågan påverkas av deras mobilanvändning under 

föreläsningar. Dock anser dem att de kan göra små saker på mobiltelefonen som att svara på ett sms 

utan att det påverkar koncentrationsförmågan. Dock tror de att det är lätt hänt att de fastnar när dem 

väl börjar använda mobiltelefonen, speciellt om föreläsningen är tråkig eller om de känner att de inte 

riktigt hänger med på vad föreläsaren talar om.  

 

De berättade att de ibland redan hade tappat koncentrationen innan de började använda mobiltelefonen 

och detta kunde bero på att föreläsningen var tråkig, och att de ville få en liten paus genom att använda 

sig av mobiltelefonen. Mobiltelefonen kunde då istället hjälpa koncentrationen i positiv riktning, 

genom att dem fick en kortare mental paus från föreläsningen, för att sedan orka lyssna igen efter att 

ha använt sig av mobiltelefonen. 

 

För att kunna lyssna på föreläsaren samtidigt som intervjupersonerna använder sig av mobiltelefonen, 

anser de att det beror på hur svårt ämnet är och hur mycket de behöver fokusera på föreläsningen. Det 
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beror även på hur pass viktigt det man använder mobiltelefonen till är. Gör de något viktigt är det svårt 

att koncentrera sig på föreläsningen, och om det är oviktigt är det lättare att lyssna på läraren 

samtidigt. 

 

Intervjupersonerna menade att de kunde påverkas en del om någon annan höll på med sin mobiltelefon 

under en föreläsning. Det beror samtidigt på vad de andra gör med mobiltelefonen. Person 2 ansåg att 

det kändes mer okej att själv använda mobiltelefonen om någon annan gjorde det.  Samtidigt som de 

skulle tycka synd om föreläsaren om någon började använda mobiltelefonen, speciellt om det var i ett 

litet klassrum. 

 

Ingen utav intervjupersonerna brukar någonsin stänga av mobiltelefonen helt under en föreläsning. 

Dock stänger de av ljudet för att inte störa andra. Anledningen till att de vill ha mobiltelefonen 

påslagen, är för att de känner att de behöver vara uppkopplade. 

 

5.3. Enskild intervju 
 

Personen som intervjuades är en student från Södertörns Högskola. Personen använder sin 

mobiltelefon under föreläsningar och då används mobiltelefonen oftast till att gå in på Facebook, 

Instagram, sms och underhållningssidor. Utöver dessa applikationer så används Facebook-Messenger, 

Internet-applikationen Mercury och även nyhetssidor. 

 

Mobiltelefonen används oftast mot mitten eller slutet av föreläsningen, när personen inte orkar hänga 

med i undervisningen längre. Hur pass intressant föreläsningen/föreläsaren är spelar stor roll på hur 

mycket mobiltelefonen används. ”Ju sämre föreläsaren är, även om ämnet är intressant, så blir det så 

att man tar upp mobiltelefonen mer”. (Se Bilaga 4. För hela enskilda intervjun) 

 

Intervjupersonen anser att en bra föreläsare håller studenterna vakna, har en bra visuell presentation 

och är involverad i det ämnet föreläsaren talar om. En dålig föreläsare utstrålar att hen inte är så 

intresserad av det den talar om, talar i samma ton och bara läser rakt av från pappret. 

 

Intervjupersonen anser att dennes koncentrationsförmåga påverkas negativt av mobilanvändningen 

under föreläsningar. Personen känner att den missar väldigt mycket av föreläsningen samtidigt som det 

kan störa andra. Intervjupersonen känner att den ibland redan hade tappat koncentrationen under 

föreläsningen innan personen börjat använda sig av mobiltelefonen. Personen anser att den inte kan 

använda mobiltelefonen samtidigt som den lyssnar på föreläsningen. 
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Intervjupersonen har aldrig haft mobiltelefonen avstängd under en föreläsning, detta är för att inte 

missa något viktigt. Även om personen skulle stänga av internet i mobiltelefonen så skulle hen 

fortfarande kunna använda mobiltelefonen till annat, som att titta på sparade bilder eller spela spel. 

Dock skulle personen inte störas lika mycket av mobiltelefonen under föreläsningar om internet var 

avslaget. 

 

5.4. Sammanfattat resultat 
 

Sammanfattningsvis så visar resultaten att studenternas koncentrationsförmåga påverkas något eller 

negativt att deras mobilanvändning. Resultaten visar också att föreläsningens ämne och svårighetsgrad 

spelar stor roll, samt hur väl föreläsaren har förberett sig och visar engagemang under föreläsningen. 

Föreläsningens längd och upplägg spelar också en stor roll. 

 

Resultaten visar att studenterna vid vissa tillfällen använder mobiltelefonen på grund av att de redan 

har tappat koncentrationen/fokus under föreläsningen, och att de därför väljer att sysselsätta sig och 

underhålla sig på andra sätt för att fördriva tiden. Något som studenterna påpekade under alla 

undersökningstillfällen var att de tycker att det är respektlöst mot föreläsaren att synligt använda sin 

mobiltelefon, och att det även kan störa andra studenter. 

 

Den vanligaste anledningen till att använda mobiltelefonen, är av vana och på grund av den ständiga 

tillgängligheten och uppkopplingen. Internet är en anledning till varför många använder sina 

mobiltelefoner. 
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6. Analys av resultat 
 

Nedan analyserar vi det resultat vi har kommit fram till, och sätter det i relation till de teorier vi 

tidigare presenterat. 

 

Strayer et al. (2006) kom fram till att en persons bromsningsreaktion försenas när personen använder 

mobilen samtidigt som den kör bil. Vi tror att det beror på en persons förmåga till multitasking, och att 

kunna utföra två saker samtidigt utan att bli distraherad. Detta går att jämföra med det resultat vi fick 

från intervjuerna. Vi ställde frågan om studenterna kunde lyssna på läraren samtidigt som de använde 

sig av sin mobiltelefon och studenterna berättade att det berodde på vad de använde sin mobiltelefon 

till, om de gjorde något litet och snabbt kunde de återgå till det föreläsaren talade om, men när de 

gjorde något på mobiltelefonen som krävde mer uppmärksamhet så blev de distraherade och kunde 

inte lyssna på föreläsaren samtidigt. Vi kan säga att studenternas “bromsningsförmåga” försenades och 

att de inte hängde med i föreläsningen när de använde mobiltelefonen samtidigt. Dock sa studenterna 

att de kunde återgå till föreläsningen efter de använt mobiltelefonen, och inte att de kunde lyssna 

samtidigt vilket vi uppfattar som att det är svårt att både använda mobiltelefonen och att lyssna på 

föreläsaren samtidigt. 

 

Hembrooke & Gay (2003) fick fram som resultat att de studenter som använde bärbara datorer under 

föreläsningen fick sämre resultat än de studenter som inte använde bärbara datorer under 

föreläsningen. När Hembrooke & Gay (2003) endast undersökte de som använde bärbara datorer 

under föreläsningen fick de reda på att de studenter som var inne på fler internetsidor, fast under 

kortare perioder, fick högre resultat än de som var inne på få sidor men under en längre tid. Detta går 

även att jämföras med vårt resultat där studenterna sa att de kunde göra små saker på mobiltelefonen 

och återgå till föreläsningen strax därpå utan att bli distraherade. Men om studenterna var inne på olika 

applikationer en längre tid, så var det svårare att återgå till föreläsningen efter att de lagt undan 

mobiltelefonen.  

 

Wood et al.(2012) resultat visade på att de studenter som använde sig av Facebook & MSN Messenger 

fick sämre resultat än de studenter som endast skickade meddelanden via mobiltelefonen. Detta går att 

jämföras med vår undersökning då intervjupersonerna ansåg att de kunde göra små saker på mobilen 

som att skicka sms utan att koncentrationsförmågan påverkades så mycket som när de var inne på t.ex. 

Facebook eller andra internetsidor. Detta tror vi kan bero på att det finns mer saker att göra inne på 

Facebook, som att skicka meddelanden, gå in på någon annans profil, läsa statusuppdateringar. Vi tror 

att detta tar upp mer fokus än att endast skicka sms, då studenterna kan göra fler än två saker 

samtidigt.  
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Sana et al.(2013) resultat visade att de studenter som multitaskade med bärbara datorer under 

föreläsningen fick sämre resultat än de studenter som inte multitaskade utan endast antecknade. Sana 

et al.(2013) kom även fram till att studenter som har uppsyn på studenter som multitaskade med 

bärbara datorer, fick sämre resultat, vilket innebär att även andra studenter påverkas negativt av 

studenter som använder sin bärbara dator till annat. Detta går att relatera till vårt resultat då de 

studenter som använde mobiltelefonen till andra saker än för föreläsningens skull fick försämrad 

koncentrationsförmåga. Vi tror att det beror på att studenter har svårt att koncentrera sig på fler saker 

samtidigt, speciellt när de använder mobiltelefonen till annat än för föreläsningens skull. En student 

skrev: ”Även om man inte själv använder mobil så blir man påverkad av andra” i enkäten, vilket går 

att relatera till Sana et al.(2013) som menade att även andra studenter påverkas.  

 

Under vår intervju berättade studenterna även att de kan påverkas av andra studenters 

mobiltelefonanvändning. De sa att om någon annan student använder mobiltelefonen så känns det mer 

okej att själv använda sig av mobiltelefonen. Under intervjun berättade även en student, att om en 

föreläsare är jättebra och någon annan student använder mobiltelefonen så kan hon bli irriterad, då det 

är respektlöst mot läraren som står och undervisar. Vi tror att detta kan bero på många olika 

anledningar, men att det mestadels handlar om respekt för läraren, precis som intervjupersonerna 

talade väldigt mycket om. 

 

Rosen et al.(2013) tog upp som förslag i sin artikel om hur man kan minska distraktionsmomentet med 

mobiltelefoner under föreläsningar genom att man har så kallade "technology-breaks". Detta håller vi 

med om, då vi genom både vår enkätundersökning och intervjuer fått reda på att studenter anser att de 

får en liten paus från föreläsningen genom att använda mobiltelefonen, för att sedan orka fortsätta 

lyssna på föreläsningen. Studenterna vill kunna vara uppkopplade och vill inte missa något som 

händer i omvärlden, därför vore det bra att ha korta mobiltelefon-pauser under föreläsningar så att 

studenterna får använda mobiltelefonen och se om det hänt något nytt. Detta för att sedan återgå till 

föreläsningen utan att känna behovet av att använda mobiltelefonen, som kan vara ett 

distraktionsmoment, då det kan vara svårt att multitaska. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning tillsammans med den tidigare forskning vi har använt 

oss av, är att studenter blir påverkade av sin mobiltelefonanvändning i undervisningen, och att detta 

kan bero på den ständiga uppkopplingen och tillgängligheten. Det kan även bero på omgivningen och 

den skolmiljön som studenterna befinner sig i. Sinnesstämning, engagemang, intresse och mycket mer 

spelar in en stor roll i koncentrationsförmågan, precis som Ericsson (2006) menar, så är 

koncentrationen beroende av den omgivande miljön.  

 

Denna distraktion som mobiltelefonen bidrar till, anses dock vara hanterbar av studenterna. Det är 

endast i vissa situationer som en bättre koncentration önskas av studenterna, och även om 

mobiltelefonen alltid finns tillgänglig så kan den även fungera mentalt avlastande. Detta är dock något 

otroligt individuellt då en del personer blir väldigt störda av uppkopplingen och tillgängligheten. Det 

många studenter är överrens om, är att det är respektlöst mot andra att använda mobiltelefonen synligt, 

både mot andra studenter och lärare.  

 

Vi tror att mobiltelefoner kan bidra till undervisningen på ett positivt sätt för många, men att den även 

kan vara störande i vissa situationer. Vi anser att mobiltelefonen borde användas som ett redskap i 

undervisningen, istället för att den ska gömmas undan. Det skulle antagligen bidra till att studenterna 

fick utlopp för sitt mobilanvändande, och sedan låta mobiltelefonen vara resterande delen av 

föreläsningen. Vi anser att det är viktigt att lärare tar de pauser som kan behövas under en föreläsning, 

och ser det som något positivt, för koncentrationsförmågans skull. 

 

 

7.1. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats var att upplysa både lärare och studenter, om hur studenternas 

koncentrationsförmåga eventuellt påverkas av deras mobilanvändning. Med de resultat vi har fått, 

anser vi att lärare har fått de underlag som krävs för att anpassa sin undervisning och förstå 

studenterna bättre, med hänsyn till deras koncentrationsförmåga. Även studenterna själva kan få en 

självinsikt om sin mobilanvändning, och eventuellt anpassa sig efter undervisningen för att kunna 

koncentrera sig bättre. 

 

 Den frågeställning som vi i denna uppsats ville undersöka och försöka besvara var: 

”På vilket sätt uppfattar högskolestudenter att deras mobilanvändande under föreläsningar påverkar 

deras koncentrationsförmåga?” 
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Utifrån de resultat vi fått fram, kan vi konstatera att de studenter vi har undersökt i vår studie, 

uppfattar att deras koncentrationsförmåga påverkas något negativt, och ibland negativt. Med det menas 

att de får svårare att koncentrera sig på föreläsningen och undervisningen, på grund av deras 

mobilanvändande. Mobilanvändandet är oftast kopplat till kommunikation på sociala medier och 

annan internetanvändning. Studenterna vi har undersökt anser också att deras koncentrationsförmåga 

påverkas negativt av andras mobilanvändning. 

 

 Denna frågeställning öppnar även upp för dessa frågor: 

”Hur ofta använder högskolestudenter sina mobiltelefoner under föreläsningar?” och ”Vad används 

mobiltelefonen till under föreläsningar?” 

 

På dessa frågor fick vi fram ett resultat som visar att studenterna i vår studie vanligtvis använder 

mobiltelefonen till internet, kommunikation på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter etc.), 

underhållning i form av musik och spel förekommer även ibland. Detta sker mestadels på grund av 

uttråkning och vana. I vissa fall används mobiltelefonen till undervisningsrelaterade moment, som 

anteckningar och informationssökning. 

 

Enligt våra resultat används mobiltelefon vanligtvis mellan 2-10 gånger under en 

tvåtimmarsföreläsning. Mobiltelefonen plockas vanligtvis upp mot slutet av föreläsningen, eller när 

studenten tappar fokus. Detta kan ske av många olika anledningar, beroende på studenternas 

sinnesstämning. 

 

7.2. Förslag för framtida forskning 
 

Något som vi anser skulle vara intressant att forska vidare på är hur studenters förmåga till 

multitasking med mobiltelefon under föreläsning är, då denna typ av studie enligt vår vetskap bara har 

gjorts med datorer. Vidare forskning kan även vara hur man kan implicera mobiltelefonanvändningen 

och utnyttja den till något positivt i föreläsningen och undervisningen. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur man kan få maximal koncentration och fokus på undervisningen, och samtidigt 

tillfredsställa studenternas behov till uppkoppling. 

 

En annan typ av studie som i framtiden skulle kunna bli aktuell är att undersöka hur produkter som 

liknar Google Glasses skulle påverka koncentrationsförmågan. (Google Glasses är som en dator, men 

sitter på huvudet som ett par glasögon). Man skulle kunna undersöka om denna teknik möjliggör bättre 

simultanförmåga, och hur det påverkar undervisningen och koncentrationen. 
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Något som dessutom skulle vara intressant att forska vidare på är de så kallade “technology-breaks” 

och möjligtvis se hur dessa är i praktiken, och om det kan hjälpa studenterna att bli mindre 

distraherade av deras multitasking under föreläsningar. 

 

Eftersom vi valde att undersöka hur studenter uppfattade hur deras koncentrationsförmåga påverkades, 

så skulle det vara intressant att forska vidare på hur väl deras uppfattning stämmer överrens med 

verkligheten. Då vi tror att ens egna uppfattningar inte alltid är verklighetstrogna. 
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9. Bilagor 

 

9.1. Bilaga 1. Enkätundersökningen 

 
Denna enkätundersökning är en del av en C-uppsats av studenter på Södertörns Högskola. Du kommer att vara 

anonym, och din lärare kommer inte att ta del av resultatet. 
  
Vad tyckte du om föreläsningen? (rolig, intressant, tråkig etc.) 

__________________________________________________________________________________________ 
  
Hade du mobiltelefonen påslagen under föreläsningen? 
�Ja             �Nej 
 
Om du svarade nej på föregående fråga, varför hade du den avstängd? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Om din mobiltelefon var påslagen under föreläsningen, använde du din mobiltelefon? 
�Ja             �Nej 
  
Om du svarade ja på föregående fråga, ungefär hur många gånger uppskattar du att du totalt använde 

mobiltelefonen under föreläsningen?______ggr. 
 
Av vilka anledningar använde du mobiltelefonen? 
Kryssa i ett eller flera alternativ 
 
� ingen speciell anledning 
� uttråkad 
� vana 
� abstinens 
� för föreläsningens skull 
� hålla mig uppdaterad 
� rädsla för att missa något viktigt 
� tappade koncentrationen/fokus 
� annan 

anledning:__________________________________________________________________________________ 

 
Hur mycket känner du att din koncentrationsförmåga har påverkats av mobilanvändningen? 
*Koncentrationsförmåga: Att kunna fokusera sig på vad föreläsaren talar om under hela föreläsningen utan att bli 

distraherad av ditt mobilanvändande. 
Kryssa i ett av följande påståenden: 
 
� Jag känner att min koncentrationsförmåga påverkades positivt, då jag kände att jag fick en liten paus från föreläsningen 
 
� Jag känner att min koncentrationsförmåga inte påverkades alls, min koncentrationsförmåga är densamma med eller utan 

mobiltelefon 
  
� Jag anser att min koncentrationsförmåga påverkades något, ibland hängde jag inte med i föreläsningen då jag 

koncentrerade mig på mobiltelefonen istället 
  
� Jag känner att min koncentrationsförmåga påverkades negativt, jag hängde inte med alls under föreläsningen och jag anser 

att det beror på mitt mobilanvändande 
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Övriga synpunkter om mobilanvändning under föreläsningar: 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer behöva några frivilliga till fokusgruppintervjuer, för att diskutera frågorna djupare nu i november. Skriv 

ner din mail-adress om du skulle vilja ställa upp, så kontaktar vi dig för mer information: 
___________________________________________________________________________ 

Tack för att du tog din tid att svara på frågorna! 
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9.2. Bilaga 2. Resultatet av enkätundersökningarna 

 

Vad tyckte du om föreläsningen? 
 

Positivt 
5 pers. lärorik 

2 pers. viktig 

49 pers. intressant 

12 pers. rolig & intressant 

7 pers. bra 

nyttig information att kunna 

som togs upp  

informativ 

aktuell då det är i ständig 

utveckling (handlade om 

juridik) 

vill veta mer 

komplicerad  

juridik är ett ämne jag tidigare 

inte behövt  

bra upplagd, bra föreläsare  

givande, duktig föreläsare  

välstrukturerad, välplanerad, 

skickligt genomförd 

bra föreläsare 

strukturerad 

mycket intressant 

mycket bra 

otroligt intressant 

skitkul 

underhållande 

informativ 

thought provocing 

tydligt 
 

Positivt med ett men 
Nödvändig men seg 

intressant och upplysande men 

blir lite segt  

rolig och översiktlig men 

sparsam 

Intressant men smått 

långdragen 

intressant men med tråkiga 

inslag 

intressant men manscentrerat 

intressant, om än väldigt 

övergripande 

rolig men lite mycket 

personinformation 

intressant men lite rörigt 

intressant, rolig emellanåt dock 

ganska ostrukturerat  

intressant och viktig, men lite 

rörig utan PP  

intressant, men ämnet är så 

brett att det blir förvirrande 

ibland  

intressant men långsam  

bra, men ostrukturerad 

intressant men ibland tråkig 

och lång 

intressant men långsam  

intressant men ganska rörig och 

flummig  

intressant, men inget som jag 

inte redan visste  

intressant men utsvävande 

ibland  

intressant men lite 

osammanhängande  

den var intressant men 

presenterad på ett oerhört 

tråkigt sätt  

tråkig för det mesta, men med 

några intressanta punkter  

ämnet är viktigt, men hade 

önskat mer struktur  

intressant men lite rörig  

vissa delar intressanta, ibland 

lite oklarheter  

sådär 
 

Negativt 
10 pers. tråkig 

3 pers. seg 

3 pers. rörig  

2 pers. kändes lite onödig  

flummig  

abstrakt  

långsam  

lite osammanhängande, kändes 

som ett försök till seminarium 

fast utan förberedelse  
 

Okej 
Lätt 

Kunde mycket redan 

helt okej  

ganska intressant 7/10 stjärnor  

helt okej, är ju bra att kunna  

lite rörig i början, bättre på 

slutet när vi utgick från slides 

Lite komplicerad att förstå pga. 

svårt ämne 

ganska intressant 

den tog inte upp så mycket som 

inte stått i litteraturen 

intressant på lagom nivå 

relativt intressant 
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Om du svarade nej på föregående fråga, varför hade du den avstängd? 
”ville inte störa” 

”Flygplansläge, för att inte störa” 

”onödigt, tiden är avsedd för annat”  

”rädd för att mobiltelefonen ska börja ringa under lektionstid”  

”oartigt, skönt att slippa vara uppkopplad”  

”stör annars”  

”irritationsmoment och stör föreläsningen, respektlöst”  

”Vill inte störas av mobilen under föreläsningen. Koncentration på det man sysslar med för tillfället”  

”i och för sig om någon ringer” 
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Om du svarade ja på föregående fråga, ungefär hur många gånger uppskattar du att du 

totalt använde mobiltelefonen under föreläsningen? 

 

91 personer hade mobiltelefonen påslagen och använde den under föreläsningen. Dessa 

personer uppskattade att de använde sin mobiltelefon allt mellan 1-50 gånger. Sammanlagt 

antal gånger mobiltelefonen plockades upp under dessa tre föreläsningar är: 500 gånger. 

Snittet för dessa tre föreläsningar blir alltså: 5,5 gånger. (5, 495) 

 

 
 

*Andra anledningar som angavs var: 
”ladda ner musik på spotify”  

”hände något. fick sms/meddelande på FB osv.”  

”sms”  

”jobb”  

”sms-konversation”  

”under rasten i mitten på föreläsningen”  

”klocka, skolans hemsida”  

”svara på meddelande”  

”fick sms”  

”kolla om jag fått sms”  

”fick sms”  

”kolla mailen, och kommunicerade med världen”  

”skriva upp viktiga saker jag ej får glömma”  

”tittade på tiden”  

”mitt i en diskussion på twitter” 

”kolla sms”  

”sms”  

”kommunicera”  

”facebook-händelse” 

”Fick sms av min gravida sambo” 

”Stänga av ljudet”  

”Läsa ett sms och svara på det”  

”Spela in föreläsningen i röstmemo”  

”Svara meddelande”  

”Klockan”  

”Fick sms från jobbet, prio”  

”Fick sms”  

”Kollade upp föreläsaren”  

”Fick sms” 

”Annan anledning”  

”Badoo”  

”Privata problem hemma”  

”Glömde ställa på ljudlös, fick sms av 

telefonbolaget (reklam)”



 

 
 

 

Övriga åsikter om mobilanvändning under föreläsningar: 
”även om man inte själv använder mobil så blir man påverkad av andra”  

”om jag skulle använda mobilen under föreläsningar, skulle jag tappa koncentrationen helt. Därför undviker jag att använda 

den”  

”det hjälper att använda mobiltelefonen ibland när man undrar något”  

”dåligt, bäst att stänga av den egentligen”  

”borde vara mobilförbud i föreläsningssalar”  

”ganska dumt egentligen (att använda mobil)”  

”det kan påverka positivt om det är en tung föreläsning och man behöver en paus”  

”jag tycker att man inte ska använda mobiltelefon medan läraren pratar”  

”bra att kolla upp något som jag inte uppfattade från läraren”  

”trots att min mobil var på, men ljudlös, ser jag den inte som ett problem, jag finner det dock respektlöst mot föreläsaren när 

man synligt sitter och pysslar med sina telefoner.” 

”jag brukar inte använda telefon när någon pratar, för min och föreläsarens skull”  

”borde kanske ha den avstängd för att kunna ha fullt fokus på föreläsningen”  

”det kan vara bra för att kolla upp saker osv. även skönt att ta en paus från lyssnandet ibland”  

”kan vara bra om det används i syfte att lära sig mer om föreläsningens ämne, stör koncentrationen på föreläsaren dock.”  

”jag borde börja stänga av den” 

”Vissa kan koncentrera sig bättre, så man borde få ha mobiltelefon!”  

”Det påverkar koncentrationen, personen kommer lyssna/inte lyssna oavsett” 

”andras mobilanvändande stör minst lika mycket med hörselnedsättning stör signaler och vibrationer ytterligare”  

”ibland störs koncentrationen beroende på hur man använder mobilen”  

”tråkig föreläsning, förgyller det med mobilanvändning”  

”okej, så länge det inte stör någon annan”  
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”om man har ljudlös så är det inga problem”  

”tycker ej man ska använda mer än för inspelning”  

”har den på vibration då nödfall kan inträffa och jag kan behöva nås”  

”kan vara bra ibland då man vill kolla upp något på google”  

”upp till var och en, så länge man inte stör andra så är det helt okej” 

”stör”  

”idag använde jag inte min mobil men kollar på den ibland under andra föreläsningar men inte så många gånger per 

föreläsning”  

”har ingen smartphone, vet ej”  

”folk borde komma ihåg att stänga av ljudet!”  

”ibland bra med en paus, ibland tappade jag fokus”  

”folk som aktivt använder telefon/datorer för att spela och dylikt under föreläsningar kan ibland störa andras 

koncentration”  

”okej om den inte låter”  

”kul grej”  

”kan vara en hjälp, söka information” 
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9.3. Bilaga 3. Intervjufrågor till fokusgruppen och den enskilda intervjun 

 
Frågorna användes som en mall men anpassades under intervjuns gång. 

 

Använder ni mobilen under föreläsningar? 

 

Vad brukar ni använda den till? 

 

Vilka applikationer använder ni? 

 

Är det under några speciella tillfällen i föreläsningen ni plockar upp mobiltelefonen, vad beror det på? Gör ni det 

ofta? 

 

Är det olika beroende på vad det är för föreläsning? 

 

Spelar ämnet eller svårighetsgraden någon roll? 

 

Spelar det någon roll hur bra eller dålig föreläsaren är? 

 

Hur är en bra föreläsare enligt er? 

 

Hur är en dålig föreläsare enligt er? 

 

Kommer ni ihåg något speciellt tillfälle/föreläsning som ni plockat upp mobilen mer? 

 

Hur uppfattar ni att mobilanvändningen påverkar er koncentrationsförmåga? 

 

Vad tror ni fick er tappa koncentrationen? Eller hade ni redan tappat den innan ni började använda mobilen, av en 

annan anledning? 

 

Kan ni lyssna på vad föreläsaren säger samtidigt som ni håller på med mobilen? (multitasking) 

 

En person svarade i enkäten att även om man inte använder mobilen själv så påverkas man av andra som sitter 

med sin mobil, håller ni med, vad tycker ni om det? 

 

Brukar ni ha mobilen avstängd någon gång (under föreläsningar)? Varför? 
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9.4. Bilaga 4. Resultatet av fokusgruppen och den enskilda intervjun 

 
Intervjun var semistrukturerad, vi hade valt ut frågor i förväg men under intervjuns gång anpassade vi frågorna 

efter intervjupersonerna och efter vad de svarade på frågorna. 

Fokusgrupp med 3 st. studenter (2 st. -Turism/Företagsekonomi, 1 st. -Turism/Sociologi från Södertörns 

Högskola) 

1. Använder ni mobiltelefonen under föreläsningar? 

Person 1- Ja det händer 

Person 2- Ja, fast nu har vi inte haft föreläsningar på länge, pga. att jag skriver c-uppsats men när vi väl har 

föreläsningar så använder jag den. 

Person 3- ja, jag lyssnar inte hela tiden på föreläsningar, ibland så kollar man Facebook 

2. Brukar ni använda den ofta? 

Person 3- det beror nog på hur pass intressant föreläsningen är. 

Person 2- nu den här terminen, när vi har läst c-kursen så har vi vart rätt så få, ca 20 personer i klassen och då är 

man i ett mindre klassrum, ett platt klassrum. Och då känner jag i alla fall att jag inte tar upp mobilen så ofta 

jämfört om man är i en större föreläsningssal med 200 personer där föreläsaren omöjligt kan se vad jag gör.  Det 

är av respekt för föreläsaren. 

Person 1- Jag har faktiskt haft en föreläsare som sa till innan föreläsningen att vi inte fick använda mobilerna. 

Person 2- Man kanske känner sig mer anonym än vad man egentligen är, jag tror faktiskt säkert att det syns. 

Person 3- Men det känns ju mer intimt när man sitter ca 20 personer än om det är 200 personer och då är det som 

Person 2 säger att det är respekt mot den som står där framme. Det blir lite som ett seminarium och på dem så ska 

man absolut inte använda mobilen. 

3. Vet ni vad ni brukar använda mobilerna till? 

Person 2- jag tror faktiskt inte att jag har använt mobilen särskilt mycket den här terminen, då det har vart väldigt 

intimt och man syns men när jag väl har gjort det så har det varit för att kolla brådskande saker. T.ex. att jag har 

fått ett sms och svarat på dem. Eller så har jag haft en planeringskonversation med styrelsen som jag är med i på 

Facebook. Det sker väldigt mycket planering och diskussion på vår Facebook-grupp. Då har jag behövt kolla upp 

det. Men det var vart mest den här terminen, tidigare när det har vart fler studenter under en föreläsning och jag 

har vart lite gömd, då har jag använt mobilen till annat, t.ex. när jag vart uttråkad så har jag spelat spel, som ruzzle 

eller kolla Instagram och allt möjligt. 

Person 1- Facebook & Instagram 

4. Använder ni mobilen för föreläsningens skull? 

Person 3- Med min surfplatta gör jag det men inte med mobilen. Om det är något man inte förstår eller 

föreläsningsanteckningar man vill kolla upp. 

5. Spelar föreläsningens svårighetsgrad någon roll för hur mycket ni använder mobilen? 

Person 3- Ja 

Person 1- Ja det gör det verkligen 
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Person 2- Jo, ju svårare föreläsningen är desto mindre använder jag mobilen 

Person 3- Ja exakt, då måste man följa med hela tiden 

Person 1- Ja speciellt när man inte riktigt förstår men om man har läst på lite innan föreläsningen och känner att 

man hänger med då är det lätt att man sitter med telefonen än att lyssna på vad föreläsaren säger. 

6. Hur är en bra föreläsare? 

Person 1- Fångar ens uppmärksamhet och när föreläsaren pratar direkt ut till oss och inte står och kollar så mycket 

i papprena eller har en Powerpoint med för mycket text, det är bättre med bara några punkter och att föreläsaren 

sedan pratar fritt själv och känner att den är kunnig i ämnet. 

Person 3- Att föreläsaren inte bara rabblar upp massa fakta utan berättar lite egna historier, sätter in modellerna i 

egna sammanhang. 

Person 2- Det är jätte bra när föreläsaren plockar fram egna exempel och applicerar modellerna/teorierna i 

verkligheten, så att det blir lättare att ta till sig samtidigt som det blir roligt att lyssna på. 

Person 2 & Person 3 – En lärare vi gillar är öppen, glad och han plockar fram exempel från det verkliga livet. Han 

kan skämta till det lite och är inte strikt/formell. 

Person 1- Vi hade en lärare nu som gav ut frågor som vi skulle diskutera i grupper och sedan berätta för klassen 

vad vi kommit fram till och det tyckte jag var ganska bra för då tänkte man ju till lite och blev aktiverad. Så det 

blev lite som ett seminarium även om det var en föreläsning. 

7. Hur tycker ni att en dålig föreläsare är? 

Person 3 – En dålig föreläsare talar alldeles för långsamt. 

Person 2 – Det kan såklart vara bra ibland om en föreläsare talar långsamt men det måste ändå gå framåt. En dålig 

föreläsare håller sig inte till ämnet, att sväva iväg och inte fokusera sig på det man faktiskt ska lära sig. Det är 

självklart att ta exempel från verkliga livet men det måste ha en koppling till ämnet. 

Person 1- Vi hade en lärare som verkligen pratade ut från powerpointen och hon hade inte ens gjort powerpointen 

själv. Sen när man frågade henne något så visste hon inte vad hon skulle svara, man märkte att hon inte var så 

insatt i ämnet och att hon inte riktigt kunde det hon pratade om och då undrar man varför man ska gå på den här 

föreläsningen. Då hade man lika gärna bara kunnat läsa boken eller läsa powerpointen. 

Person 2- En dålig föreläsare plockar bara saker från boken medan en bra föreläsare väljer ut några punkter och 

pratar fritt kring det. 

Person 3- En dålig kan hasta sig igenom föreläsningen, t.ex. kör en 3 timmars föreläsning på 1 och en halvtimme 

istället, berättar att vi kan läsa det mesta i boken och att vi har det lite stressigt. Då behöver jag inte gå dit för då 

kan jag bara läsa det i boken. 

Person 1- När en föreläsare tar upp t.ex. 7 kapitel ur boken på 1 timme och man märker att föreläsaren inte vill 

vara där. 

8. Hur uppfattar ni att mobilanvändningen påverkar er koncentrationsförmåga? 

Person 1- När jag väl börjar kolla på mobilen då är det kört. Då vill man fortsätta kolla på mobilen. 

Person 3- Det beror också lite på vad man gör med mobilen men om man bara kollar på ett sms och sedan lägger 

från sig mobilen så är det lugnt, men börjar man kolla typ Instagram, så fortsätter man ju bara. 

Person 2- Jag tror definitivt att mobilanvändningen påverkar ens koncentrationsförmåga, även om man tycker att 

föreläsningen är tråkig eller att man förstår vad föreläsaren talar om just nu och så tar man upp mobilen och är lite 
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inne i det och så missar man något i föreläsningen så är det svårt att hänga med igen. Så ja det påverkar definitivt, 

det stör koncentrationen. Hade man inte haft mobil eller internetuppkoppling så hade jag nog behållit fokus mer. 

Så jag kollar inte på mobilen vid varje föreläsning utan bara när det är tråkigt eller att jag känner att jag redan kan 

det föreläsaren talar om. Eller tvärtom att jag känner att det är för svårt och har kanske missat föreläsningen innan 

eller inte har läst det jag borde ha läst inför föreläsningen, så jag har inte själva grundkunskapen, då försöker jag 

hänga med så gott det går men efter ett tag så är det lätt att bara gå till mobilen. 

9. Känner ni att ni ibland kanske tappade koncentrationen redan innan ni började använda mobilen? 

Person 3- Ja ibland när man tycker att föreläsningen är tråkig, så försöker man hänga med lite men så tar man upp 

mobilen efter ett tag. Men oftast så är det nog mobilen som tar ens uppmärksamhet och får en att tappa 

koncentrationen. 

Person 2- Om man får ett sms så är det mobilen som kallar på en men annars så beror det nog på att man är trött 

eller att man inte hänger med riktigt så vill man pigga upp sig själv med något roligt i 1 minut och då tar man upp 

mobilen. Sen kör jag igen efter jag fått en ”energiboost” från Facebook eller vackra bilder på Instagram, då orkar 

jag lyssna igen så mobilen blir som en liten paus. 

Person 1- Om man har en föreläsning på förmiddagen och sen en till föreläsning på eftermiddagen så kan jag vara 

helt slut till eftermiddagsföreläsningen så då blir det väldigt mycket att man är trött. 

Person 3- Att ha en föreläsning utan raster påverkar väldigt mycket, efter 45 min orkar man inte lyssna mer och 

då behöver man ha en liten paus. 

Person 2- Det hjälper koncentrationen att ha en liten paus. 

10. Kan ni lyssna på föreläsaren samtidigt som ni håller på med mobilen? 

Person 1- Ibland, det beror på hur svårt det är, om jag känner att jag är insatt i ämnet så kan jag nog lyssna 

samtidigt som jag håller på med mobilen. 

Person 3- Man måste vara insatt i ämnet och tycka att det är intressant 

Person 2- Det går till en viss punkt, det beror också på hur pass viktigt det man gör med mobilen är, så ifall jag 

t.ex. håller på och planerar något viktigt på Facebook, då flyttar jag mitt fokus till det då det känns viktigare för 

stunden men annars om det bara är lite strö och kolla igenom Facebook då är det lättare att hålla koncentrationen 

på det läraren säger. 

Person 3- Det är beroende på vad man gör med mobilen. 

11. En person som utförde vår enkätundersökning om mobilanvändning under föreläsningar skrev att man 

påverkas även av andra som använder mobilen. Vad tycker ni om det? 

Person 3- Det beror nog på vad den gör med mobilen skulle jag tro. 

Person 1- Jo men lite, om man känner att man själv håller på att tappa fokusen så kanske man känner att man själv 

vill kolla Instagram om någon annan gör det. 

Person 2- Jo jag blir påverkad, det känns mer okej att använda mobilen om andra gör det. 

Person 3- Men jag störs nog inte av att andra använder sina mobiler. 

Person 2- Jag störs nog av det lite grann om jag tycker att det är en jätte intressant föreläsning och en duktig 

föreläsare och någon plockar fram mobilen, då blir jag lite irriterad och jag tycker lite synd om föreläsaren. Det är 

nog beroende på hur stor klass det är också. Jag störs mer när det är ett litet klassrum och kanske 20 personer. 
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12. Brukar ni ha mobilen avstängd någon gång? 

Person 1- Nej fast jag brukar stänga av ljud och vibrationen. För att inte störa andra 

Person 3- Nej men om det är en väldigt intressant föreläsning så brukar jag inte ens tänka på mobilen och kommer 

på efter föreläsningen att det gått 3 timmar utan att jag använt den. 

Person 2 – Nej, känner att jag behöver vara uppkopplad och om jag känner att jag behöver vara fokuserad under 

föreläsningen så lägger jag undan mobilen i väskan men jag brukar aldrig stänga av den. 

 

 

Intervju (1 student från It Medier och Design/Medieteknik C på Södertörns Högskola) 

 

1. Brukar du använda mobiltelefonen under föreläsningar? 

Svar: Ja 

2. Vad brukar du använda den till? 

Svar: Först är det väl Facebook, sen Instagram, sms och 9GAG 

3. Använder du några speciella applikationer utöver de du nyss nämnde? 

Svar: Facebook-Messenger som är en del av Facebook, jag använder även en internet-applikation som heter 

Mercury och de hemsidor jag går in på är t.ex. 9GAG och andra underhållningssidor. Jag kan även gå in på olika 

nyhetssidor som Aftonbladet. 

4. Är det under några speciella tillfällen under föreläsningen som du brukar plocka upp mobiltelefonen? 

Och hur ofta plockar du upp den under en föreläsning ungefär? 

Svar: Ibland kan det vara innan föreläsningen har börjat, när man sitter och väntar. Men det brukar väl bli att jag 

plockar upp mobilen någonstans mot mitten av föreläsningen när man inte riktigt orkar vara med längre. Eller mot 

slutet börjar jag ta upp mobilen. 

5. Är det beroende på vad det är för någon föreläsning? T.ex. vad den handlar om och hur föreläsaren är. 

Svar: Ja det kan det vara, det kan bero på hur pass intressant jag tycker att föreläsningen är och hur pass intressant 

föreläsaren är. 

6. Spelar ämnet/svårighetsgraden på föreläsningen någon roll? 

Svar: Ja det kan bero på hur pass viktigt ämnet som föreläsaren tar upp är för kursen. 

7. Spelar det någon roll hur bra eller dålig en föreläsare är för hur mycket du använder mobiltelefonen? 

Svar: Ja ju sämre föreläsaren är, även om ämnet är intressant så blir det så att man tar upp mobiltelefonen mer. 

8. Hur tycker du att en bra vs en dålig föreläsare är? 

Svar: Det är lite svårt att säga för alla är ju lite olika men en bra föreläsare är någon som håller en på något sätt 

vaken, humor är en bra grej, kanske ha någon slags visuell presentation kanske inte just Powerpoint men något 

visuellt. Och hur pass involverad föreläsaren är i det han eller hon pratar om. En dålig föreläsare talar i samma 

ton, ser kanske lite halvtrött ut och verkar själv inte så intresserad. En dålig föreläsare kanske bara läser rakt av 

från ett papper. 
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9. Hur uppfattar du att mobilanvändningen påverkar din koncentrationsförmåga? 

Svar: Väldigt negativt, jag kan ju missa kanske halva föreläsningen och så kan det hända att jag stör andra också. 

10. Känner du att du kanske redan hade tappat koncentrationen innan du började använda 

mobiltelefonen? Eller var det mobiltelefonen som fick dig att tappa bort dig? 

Svar: Det är lite 50/50, ibland kan det vara så att jag tappar koncentrationen för att jag började använda mobilen 

och ibland så börjar jag använda mobilen för att jag redan tappat koncentrationen. 

11. Känner du att du kan lyssna på det föreläsaren säger samtidigt som du använder mobiltelefonen? 

Svar: Nej inte om jag gör något som inte är föreläsningsrelaterat som att använda diverse applikationer. Men om 

jag kanske antecknar på mobilen så kan jag lyssna samtidigt, då skulle jag anstränga mig för att lyssna. Annars så 

nej. 

12. En person som genomförde vår enkätundersökning om mobilanvändning under föreläsningar, svarade 

att även om den själv inte använder mobilen så blir den störd när någon annan använder mobiltelefonen. 

Vad tycker du om det? Håller du med? 

Svar: Ja, det kan hända om någon sitter och fnissar åt något roligt eller om någon börjar skicka sms till mig under 

föreläsningen då kan jag ibland bli störd. 

13. Brukar du ha mobiltelefonen avstängd någon gång under en föreläsning? 

Svar: Nej, jag tror att jag aldrig har vart med om det. Jag vet inte riktigt varför men man tror alltid att det kan 

komma upp något viktigt i mobilen men det gör aldrig det. Jag brukar aldrig ha mobilen avstängd någon gång 

överhuvudtaget. 

14. Hur skulle du känna om du stängde av internet under en föreläsning? 

Svar: Det kan hända att jag sitter och spelar på mobilen, så det skulle jag fortfarande kunna göra om jag stängde 

av internet i mobilen. Sen har jag massor av roliga bilder sparade på mobilen att titta på. Jag skulle nog inte störas 

lika mycket av mobilen om internet var avstängt men jag skulle nog fortfarande störas för det finns annat att göra 

på mobilen. 

 

 


