
!  !! !
 

Internets inverkan  
- En studie av internets påverkan på 
gymnasielevens klassrumsaktivitet

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  

15 hp

Av: Sean Law 
Handledare: Elin Westlund 
Examinator: Finn Calander

Rapport nr:2014vt00901



Sammanfattning  

Studiens syfte är att bilda en förståelse för hur gymnasieelever upplever och använder internet 
under lektionstid via följande IKT-relaterade verktyg; Bärbar dator, stationär dator, mobiltelefon 
och surfplatta.  

Studiens undersökningar har varit av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. 
Direktobservationer i klassrumsmiljö, intervjuer med gymnasieelever och en 
enkätundersökningen bland gymnasieelever  har i en triangulär metoddesign inbringat data av 
beskrivande och förklarande karaktär.  

Resultatet har diskuterats gentemot teoretiska perspektiv som kategoriseras efter följande 
rubriker: Det sociokulturella perspektivet på  lärande, ungdomskultur på internet och mobil 
information & kommunikation och deras inverkan på tonåringar. Centrala studier för uppsatsen 
har varit Roger Säljös Lärande & kulturella redskap, Alexandra Weilenmanns Doing Mobility, Simon 
Lindgrens (red.) Ungdomskulturer och Manfred Hofers Goal conflicts and self-regulation: A new look at 
pupils´ off-task behaviour in the classroom.  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras: Alla elever påverkas av internets närvaro i 
klassrummet och utarbetar därefter strategier för hur internet och IT-verktyg ska hanteras under 
lektionstid för att nå akademiska samt icke-akademiska mål. Eleverna värderar dessa mål 
hierarkiskt - det går även att säga att de nyttoinriktade och icke-nyttoinriktade mål konkurrerar 
med varandra och eftersträvas olika av olika elever. Faktorer som kan tänkas påverka 
konkurrenssituationen är huruvida eleven har speciella förutsättningar, eventuellt en diagnos, och 
elevens tillgång till privat utformade verktyg. Det är även tydligt att eleven är benägen att använda 
IKT och tillhörande verktyg olika mycket beroende på lektionstillfälle och lektionsmoment. En 
övergripande uppfattning är att datorn lämpar sig bättre för akademiska uppgifter emedan 
mobiltelefon är mer populär till social aktivitet.  !
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!
 Inledning !
Internet är en företeelse som har haft stor inverkan på vardagligt, västerländskt liv de senaste 

femton åren. Internet har haft en fundamental inverkan på människors sätt att kommunicera, 

interagera socialt och sprida information. I praktiken har det förändrat hur människan skaffar nya 

kontakter, umgås med vänner, spelar spel, lyssnar på musik, kollar på (tv)program, gör research, 

studerar, läser etc. Det känns överflödigt att säga, men internet har i förlängningen haft 

avgörande inflytande på näringslivet,  arbetslivet och på institutioner som skolan, sjukhus etc.  

Parallellt med utvecklingen av internet har datorn, mobiltelefonen, surfplattor och andra  IT-

verktyg utvecklats, gjorts mer kompatibla och blivit avsevärt viktigare delar av människors liv. 

Heller finns det inget skäl att tro att tekniken kommer att stanna av - tekniken kommer fortsätta 

att raffineras och ta ytterligare plats i våra liv samt skapa nya handlingsutrymmen.  

Synkroniserat med teknikens utveckling utvecklas människan - vi blir mer beroende och mer 

teknologiskt medvetna. Något som märks på yngre generationer. Ju yngre en generation tycks 

vara, desto mer naturlig IT-kompetens tycks generationens individer besitta. Idag är internet ett 

naturligt inslag på de flesta gymnasieskolor, likväl i gymnasieelevernas liv. Internet kan erbjuda 

social interaktion, sociala grupprocesser,  förströelse i form av spel, musik och videoklipp samt 

erbjuda information om i princip vad som helst som kan tänkas intressera gemene tonåring. 

Verktygen de använder, portalerna till nämnda aktiviter,  är centrala artefakter och personliga 

redskap i gymnasisternas liv. De tar oerhört stor plats, vid sidan av och i skolan, inte sällan under 

lektionstid. De förtar fokus. De bidrar med kunskap. Framförallt påverkar det hur eleven läser 

och bemöter  texter och skoluppgifter. Därför måste läraren skaffa sig större kunskap om hur 

dessa verktyg och internet används i skolan, så att bruket kan optimeras och verka i symbios med 

skolans lärande ambition.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Bakgrund !
Sedan 2008 har tillgången till datorer fördubblats och ungefär varannan gymnasieelev har idag 

tillgång till en egen dator i skolan. Processen har ytterligare snabbats på av förändringen i skollag 

och i förlängningen de kurs- och ämnesplaner som trädde i kraft 2011. Där tydliggörs det att 

varje elev har rätt till de lärverktyg som krävs för tidsenlig skolgång samt att ges möjlighet att 

förvärva digital kompetens. Statistiken påvisar att elever idag söker fakta via internet men saknar 

förmåga att kritiskt granska den.  Parallellt med den utvecklingen kan en svensk studie påvisa att 1

ca 80% av Sveriges unga mellan åldrarna 16-25 använder internet på sina mobiltelefoner dagligen. 

89% använder internet på mobilen eller annan artefakt. Medlemmar av ålderskategorin 16-19 

ägnar cirka åtta timmar varje vecka åt sociala medier och 70% av dessa använder sig av internet i 

skolan dagligen.  Statistiken tydliggör hur aktiviteten i svenska klassrum genomgått fundamental 2

förändring.  

Att lärande förändras över tid är dock inte ett nytt fenomen, vi har sett teknologiska 

revolutioner förut och lärarkåren har kapacitet att leverera en fullgod klassrumsmiljö. 

Hursomhelst stannar inte utvecklingen för det, bara de senaste åren har förutsättningarna för 

kommunikation och social interaktion revolutionerats vad gäller handlingsutrymme och 

uttryckssätt. I förlängningen innebär det att våra gymnasieelevers förutsättningar för att ta in och 

omvärdera information förändras. För att förstå detta har Roger Säljö och det sociokulturella 

perspektivet på lärande tjänat som teoretiskt ramverk. Enligt detta perspektiv är lärande en fråga 

om hur kunskaper och färdigheter återskapas i samhället - ett samhälle som idag inte låter oss 

undfly den virtuella sfären.  Mer om detta i kapitlet litteraturöversikt.  3

Uppsatsen kan även berättigas sett till vad som skrivits tidigare kring ämnet.. Mobiler och 

internet har studerats, det finns en smärre uppsjö av examensarbeten, längre uppsatser samt 

professionell forskning som berör internet och mobiltelefoner i skolan. Däremot finns det ingen 

uppsats som studerat mobiltelefonen och internetanvändningen sammanslaget - det saknas även 

studier som närmat sig elevens perspektiv kring hur de använder sig av internet i klassrummet, 

vilket är uppsatsens huvudfokus.  

!
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!
1. Litteraturöversikt !
1.1. Tidigare forskning 

Det finns ett brett intresse i dagens samhälle att förstå hur individer använder sig av internet. I 

det här avsnittet beskrivs en diskurs kring klassrummets digitala sfär utifrån forskning som berör 

hur människor brukar och påverkas av digitala medier, internetkompatibla artefakter samt mobil 

kommunikation.  

!
1.1.2 Forskning om ungdomars IT-bruk   

Rapporten ”Svenskarna och internet” ges ut årligen av organisationen .SE (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur), och skrevs senast av Olle Findahl.  Rapporten beskriver svenskars 4

generella användning av internet samt hur individer, familjer och samhället använder och 

påverkas av information och kommunikationsteknik. Bland annat framgår det att 82% av 

Sveriges ungdomar tycker att internet är viktigt för privatlivet, 91% av denna skara anser att 

internet är viktigt för skolarbetet. Ungdomar mellan åldrarna 16-19 använder internet ca 8timmar 

per vecka i skolan, en fördubbling sedan 2009. 95 % av samma målgrupp använder sig av internet 

dagligen, 80 % via mobiltelefonen. Bevisligen är dagens gymnasielever ständigt uppkopplade och 5

tillgängliga socialt via mobiltelefon eller bärbar dator och i förlängningen internet. Elever har idag 

ett digitalt socialt- och akademiskt behov som stimuleras via diverse IT-verktyg.  

It-användning och it-kompetens i skolan är publicerad av skolverket. Rapporten ämnar att redovisa 

resultaten av regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-bruk och it-kompetens i svensk 

skola.  Studien visar bland annat att datorantalet har ökat i svenska skolor sedan 2011. It-arbetet i 6

skolan går fortfarande främst ut på att söka information på internet trots att eleverna saknar 

kompetens vad gäller källkritik. Många skolor låter eleverna ta med sig och använda sig av egen 

IT-utrustning i undervisningen trots att väldigt få skolor har blockerat tillgången till vissa 

internettjänster, exempelvis Facebook.  Paralleller kan dras till tidigare nämnd studie; studierna 7

kompletterar varandra och påvisar en bild av dagens gymnasieklassrum som en yta där egen 

informationssökning går att bedriva via flera IKT-verktyg - verktyg som även kan uppfylla icke-

akademiska syften.   

Att ungdomar använder IKT i stor utsträckning är dock inget nytt. Akademisk forskning har 

bedrivits vad gäller ungdomars internetvanor. Redan 2002 publicerade Eva Thulin studien 
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Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon vid kulturgeografiska institutionen på 

Handelshögskolan i Göteborg.  Där stipuleras det att dator, internet och mobiltelefonen påverkar 8

ungdomars aktivitetsmönster; internetanvänding inbegrep redan då social aktivitet, nöje och 

skolarbeten.  9

!
1.1.3. Tidigare forskning kring IKT i klassrummet  

År 2005 publicerade Mattias Köhlmark en uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som 

heter Ungdomar med mobiler i klassrummet - vad gör de? . Då var inte mobiltelefonen tillräckligt 10

utvecklad för att kunna inkorporeras av elever i studiesyfte. Trots det kunde uppsatsen påvisa att 

elever använde sig av mobiltelefonen i klassrummet.  Köhlmark menar att mobiltelefonen har 11

ett högt emotionellt värde och brukas olika beroende på situationsbunden kontext. Således är 12

det intressant att ställa resultaten häri gentemot de olika användningsområden en modern 

mobiltelefon kan ha för en gymnasieelev i klassrummet, samt om andra IKT-verktyg kan ha 

samma värde. Köhlmark baserade sin studie på observationer och intervjuer i fokusgrupper, han 

observade bland annat hur elever skrev anteckningar på telefon som hen sedan visade för 

kamraten bredvid. I en modern kontext är det lätt att tänka sig att denna taktik raffinerats med 

hjälp av tekniken.  

Ett liknande fokus har Kjell Jöngren och Gustav Johanssons examensarbete från 2008, Elevers 

användning av mobiltelefoner i klassrummet. Titeln är talande för innehållet och tar fasta på data 13

insamlat via en enkätundersökning på gymnasieskolor i Västra Götalands län. Studien påvisar att 

eleverna använder mobiltelefoner flitigt i klassrummet, främst i nöjessyfte och SMS-aktivitet. 

Vidare var mobiltelefonens främsta nyttoområde i klassrummet som miniräknare. Studien påvisar 

även en trend där elever på yrkesförberedande program använder mobilen oftare under 

lektionstid än elever på andra program.   14

Carina Persson & Josefine Lindblad publicerade ett liknande arbete 2011 som heter 

Mobiltelefonens vara eller icke vara i klassrummet. Arbetet utgår ifrån lärarens perspektiv där de via 

intervjuer undersökt lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd för elevernas 

lärande. I uppsatsen kommer de fram till att mobiltelefonens multifunktionella egenskaper kan 
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ersätta traditionella läromedel. Ytterligare gynnsamt är att redskapet inte behöver introduceras för 

eleven eftersom de generellt sett redan vet hur det ska hanteras. Vidare menar författarna att 

elever, i synnerhet elever i behov av särskilt stöd, kan ha stor användning av mobiltelefonen i 

klassrummet. Däremot påpekas det att mobiltelefonen som verktyg för lärande är en pedagogisk 

utmaning även fast det vore ett sätt att få in elevens vardagliga sätt att bearbeta information i 

klassrummet.  15

Ytterligare en undersökning med samma tema gjordes 2012 vid Högskolan i Halmstad av 

Cecilia Andersson och Martin Ulvbielke:”Att vara eller icke vara” - en studie av hur mobiltelefoner 

används i klassrumsmiljö. Studien bygger på en enkätundersökning kring hur elever och lärare ser på 

mobiltelefonens roll i klassrummet samt relaterade problem som kan uppstå. Arbetet har kunnat 

identifiera flera problemområden relaterade till mobiltelefonen. Exempelvis menar flera elever att 

mobiltelefonen drar uppmärksamhet från undervisningen, främst som verktyg för social 

interaktion, exempelvis SMS.  16

Samma år publicerade samma författare ytterligare en uppsats i ämnet. Där vidgades 

perspektivet med hjälp av observationer och intervjuer som metod. Förståelsen för 

mobiltelefonen och dess roll i ungdomars liv breddades härmed. Studien påvisar att 

mobiltelefonen är ett hjälpmedel för elevernas identitetskapande, statusmarkerande och sociala 

interaktion. Dock framgår det att endast ett fåtal elever använt sig av mobiltelefonen oavsett 

lektionsmoment, vilket i förlängningen innebär att lärarens olika undervisningsmetoder påverkar 

elevernas bruk av mobiltelefon under lektionstid. Läraren har således inflytande över elevens 17

mobiltelefonvanor.  

I Uppsala samma år skrevs en magisteruppsats i ämnet mobiltelefoni i klassrummet med ett 

perspekt iv på genus. Al ic ia Álvarez García Por t i l lo kommer fram t i l l a t t 

mobiltelefonanvändningen i klassrummet kan nyansera diskursen kring jämställdhet inom skolan 

idag. Dessutom påvisar studien hur olika förutsättningar såsom regionala, geografiska samt 

sociala faktorer påverkar bruket av mobiltelefoner i klassrummet. Portillo arbetade med 

observationer, enkäter samt intervjuer i fokusgrupper. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att 18

IKT-verktyg och tillhörande digitala sfär återskapar skolans sociala strukturer. Däremot sägs det 

inget om digitala nöjen eleven kan nå via en internetuppkoppling där social interaktion utesluts, 

exempelvis internetbaserade spel som inte delas med individer ur elevens närmaste sociala krets.  
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Tillsist bör ett examensarbete som publicerades vid Malmö högskola nämnas. Studien tar upp 

hur gymnasielärare uppfattar internet i klassrummet och dess plats i ett modernt mediasamhälle. 

Författarna använde sig av ett fenomenografiskt perspektiv med intervju som metod. Studiens 

resultat påvisar att lärare idag uppfattar internet som ständigt närvarande i klassrummet, vilket 

kan uppfattas som såväl störande som en bidragande faktor till lärande. Enligt studien menar 

lärare, likt Skolverkets rapport , att eleverna använder internet som källa till information trots att 19

de saknar förmåga att bedriva källkritik.  Gymnasielärares uppfattning om internet i klassrummet i ett 20

digitalt samhälle har många likheter syftesmässigt med den här uppsatsen förutom att den utgår 

från lärares perspektiv. 

!
1.3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska perspektiv presenteras. Syfte och teorier har 

formulerats i samklang med nedanstående verk. Teorin har kategoriserats tredelat efter följande 

rubriker; Mobil information & kommunikation och dess inverkan på tonåringar, Ungdomskultur 

inom den digitala sfären och klassrummet och det sociokulturella lärandet.  

!
1.3.1. Mobil information & kommunikation och deras inverkan på tonåringar 

Alexandra Weilenmann publicerade år 2003 sin doktorsavhandling Doing Mobility vid IT-

universitet i Göteborg. Mobility (mobilitet) är ett samlingsbegrepp, ett paradigm, inom 

samhällsvetenskapen som studerar människors rörlighet, idéers/företeelsers rörlighet samt de 

sociala implikationer rörlighet kan medföra. Weilenmanns studie menar att den mobila teknologin 

har utvecklat mobilitetsbegreppet, från att ha bestått av fysisk positionering och temporär status 

till att ha blivit en aktiv handling med förhandlingsbar positionering.  Gymnasielever kan således, 21

hypotetiskt sett, via sin mobiltelefon/laptop/surfplatta utföra exempelvis sociala handlingar vare 

sig de är positionerade hemma eller i klassrummet. 

Rich Ling, en ledande forskare vad gäller mobil kommunikation och hur mobiltelefoner 

påverkar människan socialt,  har skrivit artiklar och böcker om hur mobiltelefonen har förändrat 22

människans villkor för social interaktion och kommunikation. År 2007 publicerade han artikeln 

Children, youth and mobile communication  i vilken han argumenterar att mobiltelefonen har inspirerat 23

ett unikt språk, kommunikationssätt och en social arena där relationer kan stadgas samt social 
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uteslutning försiggå. Dessutom är den nya tekniken en källa för emancipation för den unga där 

förälderns vakande öga inte närvarar; ett socialt sammanhang som tillåter eleven att delta i 

grupprocesser och sociala åtaganden oavsett fysisk positionering.  24

Ling har också,  i samarbete med Jonathan Donner (Researcher för the Technology for emerging 

markets Group at Microsoft Research India), utvidgat perspektivet på mobil kommunikation och 

mobiltelefonen som socialt och kulturellt fenomen.  Studien framlägger flera exempel på hur 25

mobil kommunikation gör människan mer socialt synkroniserbar. Författarna menar att 

mobiltelefonen, tillsammans med internet (numera drastiskt sammanlänkade), möjliggör en social 

plats med en myriad av möten och förströelser. Det går således att skönja en konflikt som pågår 26

inom varje gymnasieelev med tillgång till IT-verktyg nära till hands under lektionstid. Eleven 

måste aktivt välja var hen ska positionera sig mentalt, ett val som blivit svårare med teknikens 

utveckling.  

!
1.3.2. Ungdomskultur på nätet och i skolan   

I det här avsnittet beskrivs den teori studien utgått ifrån vad gäller hur ungdomar förvärvar 

lärande samt formar sin identitet via internet.  

Unga nätmiljöer - nya villkor för samarbete och lärande, är en antologi som kartlägger och beskriver 

ungdomars aktivitet på nätet. Dess artiklar tar bland annat upp digitala kommunikationsformer i 

medielandskapet, huruvida det går att skapa en gemensam syn på IT som pedagogiskt redskap 

samt hur den nya teknologin kan påverka ungdomars tankar, ideal, normer och identitet - 

framförallt framlägger antologin en röd tråd som beskriver framväxten av en virtuell samvaros 

process.  27

Antologin Ungdomskulturer i redaktion av Simon Lundgren från 2009 innehåller flera artiklar 

som varit användbara för den här studien.  De artiklar som har inkorporerats är de som 28

behandlat ungdomars aktivitet och handlingsutrymme på internet. Exempelvis har Elza Dunkels, 

lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, medverkat med artikeln Unga och nätet som 

beskriver internet som ett utrymme och plats för umgänge, underhållning och lärande. Boken i 29

stort cirkulerar kring identitetskapande och får sägas tillhöra den sociologiska sektorn. Hur 
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internet kan användas i skolan är en koppling som har fått skapas i ett sammanhang med andra 

texter. 

Jan Hylén, fil. dr i statsvetenskap, publicerade år 2010 boken Digitaliseringen av skolan. Boken 

utgår ifrån tanken att IT är ett naturligt inslag i modern undervisning snarare än frågan ’om’ den 

är det. Hylén diskuterar utifrån statliga instanser och reglementen hur IT ska inkorporeras i den 

moderna skolan samt hur forskningsresultat och internationella jämförelser sätts i sammanhang 

med tillhörande politiska diskurs. Mest aktuell för den här studien har avsnitten som tar upp hur 

utbildningssektorn blivit mindre beroende av tid och rum samt hur datorn kan inkorporeras i 

lärandet. Hylén argumenterar alltså att IT inte går att uteslutas ur skolan idag, vilket bland annat 30

styrdokument understryker - däremot saknar den avsnitt som tar upp hur lektionsaktiviteten 

påverkas. 

Manfred Hofer är en tysk forskare i pedagogik vid universitetet i Mannheim som 2007 

publicerade artikeln Goal conflicts and self-regulation: A new look at pupils´ off-task behaviour in the 

classroom. Hofers studie fokuserar på elevens skifte i fokus mellan en akademiskt orienterad 31

aktivitet till en mer, för eleven, attraktiv aktivitet, så kallad on-task till off-task beteende. Hans tes 

bygger på motivationsteori där utgångspunkten att elevens akademiska mål och icke-akademiska 

mål existerar som rivaliserande faktorer. Faktorer Hofer pekar på som kan störa eleven är sensory 

activation (sinnesaktivering) innebär exempelvis visuell eller akustisk stimuli utifrån. Relevance - olika 

mål rankas olika av eleven, hierarkiskt (exempelvis kan ett socialt mål framstå som mer lockande 

att nå än ett mattetal, speciellt om eleven tycker mattetalet är svårt eller orelaterbart till vardaglig 

aktivitet). Person X Situation interaction - eleven finner något som för stunden ter sig mer attraktivt 

än den akademiska aktiviteten, exempelvis en person i närheten pratar om något helt annat än 

lektionens syfte. The cultural context - dagens kulturella kontext för eleven innehåller på en vardaglig 

basis en hög grad av egen valfrihet. Hofer menar att eleverna på sin fritid låter de akademiska 

målen läggas åt sidan till förmån för mer materialistiska eller sociala mål. Dessa faktorer är inte 32

på något sätt lika modern som den teknik som tidigare nämnts i den här studien, däremot  kan 

dessa faktorer kopplas till hur modern teknik kan användas under lektionstid.  

!
1.3.3. Det sociokulturella perspektivet på lärande  

För att förstå elevens mottaglighet för ny kunskap och information behövs ett teoretiskt 

perspektiv på vad lärande kan vara och hur det kan se ut. Ett lämpligt ramverk för social 

samverkan och lärande är Vygotskijs filosofi och det sociokulturella perspektivet på lärande.  
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Det sociokulturella perspektivet på lärande har sina rötter, bland annat, i Lev Vygotskijs 

tankevärld, en tankevärld Gunilla Lindqvist bok Vygotskij och skolan. Lindqvist belyser hur 33

Vygotskijs kulturhistoriska forskningsbakgrund formade Vygotskijs perspektiv på lärande genom 

att utforska utbildningsvetenskap via begrepp som social och kulturell kontext. Perspektivet har 

inspirerat Lindqivst att kritisera det traditionella europeiska skolsystemet. Hon menar att eleven 

blivit ”en passiv mottagare av lärarens föreskrifter och undervisning” , vilket i sig är en kognitiv 34

paradox. Lärande är något som uppstår och förverkligas genom elevens egen erfarenhet  i den 

sociala och kulturella miljön.  Miljön i sin tur, den sociala/kulturella kontexten, förändras från 35

generation till generation. Dagens ungdoms kulturella kontext består till stor del av en virtuell 

sfär med tillhörande handlingsutrymmen.  

Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, har 

vid flera tillfällen skrivit om det sociokulturella perspektivet på lärande. År 2010 publicerade han 

Lärande & kulturella redskap som tecknar en bild av hur människan, i ett dynamiskt samspel med 

sin omgivning, utvecklar kunskaper. I Lärande & kulturella redskap vidgar han det sociokulturella 

perspektivet och applicerar det på människans förmåga att utveckla redskap som hjälper 

människan att föra kunskap och erfarenhet vidare.  ”Redskapets redskap” , är språket enligt 36 37

Säljö; med språket kan människan utföra sociala handlingar eller återskapa det som hänt, 

framförallt kan en människa lagra information och kategorisera omvärlden med hjälp av termer 

och begrepp. I förlängningen innebär det att vi lagrar kunskap. Kulturella redskap, och den värld 

av artefakter dagens digitala samhälle innehåller är alltså uttryck för ett kollektivt lärande. Via 

miniräknaren, datorn, mobiltelefonen etc tar vi del av samhällets samlade erfarenheter - en 

teknologisk zeitgeist, där dessa redskap genomgått vad Säljö betecknar som en slags 

approprieringsprocess. Med dessa redskap skapar människan i slutändan diverse 38

tolkningspraktiker för hur hen hanterar vardagens input av erfarenheter, information och 

kunskap. Det går sammanfattningsvis att säga en lär sig rekonstruera budskap efter vissa normer 

och kriterier.  39

Sammanfattningsvis; dagens elever, precis som eleverna före dem, bildar sin lärdom och sina 

förhållningssätt efter de redskap och den kultur som omger dem. Dagens elever är, som 
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statistiken påvisar, indoktrinerade i den digitala sfären - de skapar sina egna portabla rum där var 

och ens digitala persona ingår. Under lektionstid erbjuder artefakter som smartphones, surfplattor 

och laptops en myriad av on-task och off-task behaviour relaterat material som bör förstås som 

kulturella redskap eleven använder till att sortera sin vardag samt lagra kunskap/information 

med. 

!
1.4 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs centrala begrepp för studien och hur de har använts:  

• IT (Informationsteknik): IT ska förstås, i texten, och i allmänhet, är de tekniska möjligheter 
som senaste tre decenniernas teknologiska framsteg fört med sig.   40

• IKT: I grund och botten en förlänging av begreppet IT, där aspekten hur kommunikation 
utvecklats och genomförs med hjälp av IT.   

• IKT-verktyg:  Artefakter - datorer, surfplattor, smartphones - på vilka IT och IKT görs 
tillgängligt för bland annat privatpersoner.  

• On-task aktivitet: Utgår ifrån Manfred Hofers forskning och innebär elevaktivitet under 
lektionstid som eftersträvar studienyttiga mål.  41

• Off-task aktivitet: Lektionsaktivitet som avviker från lektions huvudsakliga, lärande mål, till 
förmån för exempelvis social aktivitet.  42

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa och bilda en förståelse för hur gymnasielever nyttjar internet  

under lektionstid via digitala, IT-verktyg såsom bärbara datorer, mobiltelefoner samt hur eleverna 

själva upplever teknikens möjligheter och hinder.  

Med utgångspunkt i ovanstående syfte är följande frågeställningar formulerade:  

!
1. Vilken tillgång till IT-verktyg har gymnasieelever under lektionstid?  
2. I vilken utsträckning använder elever IT-verktyg under lektionstid?  
3. Vilka huvudsakliga mål har eleverna med användandet av dessa under lektionstid?  
4. Hur påverkas gymnasieelever - och hur upplever gymnasieelever att de påverkas - av att ha 

tillgång till nämnda verktyg under lektionstid.  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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!!
3. Metod 
I det här kapitlet kommer valet av metod och metoddesign beskrivas mer ingående samt 

diskuteras och problematiseras. Både kvantitativ och kvalitativ undersökning har bedrivits via 

intervjuer, direktobservationer och enkätinsamling.  

!
3.1. Val & beskrivning av datainsamlingsmetoder !
3.1.1. Observation 
”Finessen med direktobservationer som forskningsmetod är att forskaren finns på plats och gör 

iakttagelser med egna ögon”. Citatet, hämtat från den gedigna Metodpraktikan, belyser den  43

uppenbara fördelen med direktobservationer; forskaren besöker skådeplatsen inom vilken det 

som ska beskrivas äger rum. Forskaren vet vad hen ska studera; forskaren har utarbetat en metod 

och begreppsmall inom vilka det observerade ska analyseras. Däremot måste forskaren dessutom 

ta plats där observationen äger rum. Hur forskare vinner tillträde och förhåller sig till det 

sammanhang som ska observeras kan se ut på olika sätt och definieras främst av studiens syfte 

och mål.  

Metodpraktikan listar följande variationer för hur en observation kan se ut:  

 • Karaktären på deltagandet: från passivt till aktivt           

 • Längden på kontakten: från en kort stund till flera år           

 • Inslaget av manipulation: från obefintligt till dominerande           

 • Öppenheten med avsikterna: från dold till total kännedom           

 • Konstruktionen av miljön: från naturlig till artificiell           

 • Datainsamlingen: från standardiserad till öppen           44

Oavsett hur observationen utformas måste observatören vara medveten om de data 

observationen kan utröna. En observation kan förse studien med kvalitativ och kvantitativ data, 

ofta strukturer och processer som vanligtvis är svåra att klä med ord. En observation kan inte 

säga något om en människas intention eller hur de tolkar olika saker, likväl känslolägen. Det enda 

som går att registrera är det observerbara  - resten måste omtolkas med hjälp av annan teori eller 45

andra bevis. För att ge sig själv möjlighet att objektivt analysera det observerade kan forskaren 

med fördel distansera insamlad data från observationsplatsen; med hjälp av ett 
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observationsschema går det att systematiskt samla in och bearbeta data på ett objektivt sätt, vid 

ett senare tillfälle.  46

  

3.1.2. Intervju 

Inom samhällsvetenskapen har intervjun länge varit en pålitlig datainsamlingsmetod. Principen är 
enkel; forskaren ställer frågor och får således svar. Däremot är intervjun inte helt oproblematisk, 
inte heller finns det ett allmängiltigt tillvägagångssätt. En myriad av frågeformuleringar, utförande 
och urval tvingas forskaren att välja mellan då intervjutillfällena ska planeras.  

 Intervju är dessutom ett effektivt sätt att samla in kvalitativ data på. Jan Trost definierar den 
kvalitativa studien så här; ”om jag […] är intresserad av att t.ex försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en 
kvalitativ studie rimlig” . I samma anda menar Metodpraktikan att samtalsintervjun effektivt kan 47

ge forskaren en bild  av hur människor uppfattar vardagen.  48

Invändningen mot en samtalsintervju ligger främst i samtalets natur. För att förstå människors 
sätt att agera är det förmånligt att intervjua flera personer då personliga utsagor förstås bäst i 
relation till andra. Det räcker således inte med ett intervjuobjekt. Lika fundamentalt är det att de 
intervjuade svarar på samma frågor, även fast de inte nödvändigtvis måste formuleras likadant, 
snarare utgår ifrån samma knytpunkter. Det mest effektiva sättet att uppnå svarskontinuitet är att 
upprätta en intervjuguide med definierade teman utifrån vilka frågorna ställs. !
3.1.3. Enkät  

Enkäten är ett effektivt sätt att insamla data på samt en metod som är lätt att särskilja från 

forskaren. Enkäten inbringar ett kvantitativt material och definieras av Metodpraktikan som ett 

”enkelt” mätinstrument. Även fast det är forskaren som ställer frågorna kan en sådan 49

undersökning oftast  replikeras utan problem.   

Formuleringsfasen - men även utformningen av enkätens estetik - kan vara angörande för en 

enkätundersöknings utfall.  Esaiasson (et. al) tar upp flera bra tips på vad som bör has i åtanke 50

när enkäten utformas. Exempelvis bör inga ”mittenalternativ” användas. Den typen av 

svarsalternatitv bör endast finnas tillgängliga om informanten har låg kännedom om det som 

befrågas.  Viktigast för enkäten är att frågorna är begripliga och svarsalternativen ” uttömmande 51
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och ömsesidigt uteslutande” - det vill säga att de som besvarar enkätens frågor hittar alternativ 52

som passar dem; det ska inte vara frustrerande att besvara en enkät! 

Slutligen är det viktigt att minnas, precis som vid tidigare nämnda metoder, 

enkätundersökningens begränsningar. Utförliga utläggningar är otroligt svåra att sammanställa 

om enkätundersökningen är väl utbredd. Individens komplexa natur där den personliga 

intentionen döljs går oftast en enkätundersökning obemärkt förbi. Målet för en 53

frågeundersökning blir istället en så hög svarsfrekvens som möjligt, vilken kan leda till 54

kvantitativ data med generaliserbar information.  

!
3.2. Urval 

Tre direktobservationer utfördes. Vid alla tre tillfällen studerades en ny elevgrupp. Lektionerna 

bestod av två svenska lektioner och en i psykologi. Svenska lektionerna hölls av samma lärare. 

Vid samtliga tillfällen var det bara en lärare närvarande. Trots det var det en förhållandevis bred 

spridning på lektionernas olika moment. Sammanlagt observerades 64 elever från olika 

gymnasieprogram. Alla tre årskurser representerades vid direktobservationerna.  

Könsfördelningen är svår att definiera exakt, i runda slängar omkring 55-45% med kvinnan som 

smått överrepresenterad. Samtliga tre observationer ägde rum på samma skola. Skolan har över 

tusen elever och ligger i en mellansvensk kommun. Den etniska spridningen är relativt hög. I och 

med att skolan är populär, kan skolans elever anses representera flera olika socioekonomiska 

grupperingar. Då enkätundersökningen utfördes i samband med observationerna var det samma 

elever som deltog i enkätundersökningen.  

Endast två elever ställde upp på intervju, en tjej och en kille, i studien kallade Jennie och 
James. Jennie går i årskurs 2 och är född 1994, James årskurs 3 och är född 1995. Båda två 
kommer ursprungligen ifrån Norra Stockholmsområdet och båda representerar övre medelklass. 
Jennie är född helsvensk emedan James har en engelsk pappa och svensk mamma. Jennie har 
diagnosen ADHD och går estetisk inriktning på ett gymnasieskola med Waldorfinriktning i en 
förort väster om Stockholm. James har inte diagnos, studerar ljudtekniksprogrammet på ett 
gymnasium beläget i södra Stockholmsområdet.  

I Metodpraktikan varnas det för det så kallade första-bästaurvalet  , ett bekvämlighetsurval där 55

första bästa person frågas ut, i det här fallet, första bästa gymnasieklass/gymnasieelev som tilläts 

observeras, eller gick med på att svara på enkät. Uppsatsen, som strävar efter en så hög spridning 

bland deltagarna som möjligt, krävde ett mer omsorgsfullt urval. Således var det viktigt att de 
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olika elevgrupperna var representativa för olika samhällsgrupperingar, årskurser och 

gymnasieinriktningar samt att lektionerna som observerades representerade olika former av 

lektionsaktiviteter. Därför kategoriseras de elever som observerats som ett icke-slumpmässigt 

delurval , eleverna kan inte anses vara representativa för en hel population, däremot har de valts 56

omsorgsfullt efter nämnda kategorier.  

Kriterierna för urvalet av intervjudeltagare tilläts vara mindre snävt, det enda kravet på de 

intervjuade var att de är gymnasister. Båda de intervjuade är på olika sätt bekanta till utövaren av 

studien. En invändning mot det skulle kunna vara att de intervjuades objektivitet kan ifrågasättas. 

Men, en samtalsintervju bygger inte på källkritik, de ska bidra med föreställningar och bestå av så  

kallade ”centralt placerade källor”. Det går inte att dra generella slutsatser av vad som har sagts 57

under intervjuerna, däremot kan de intervjuades egna utsagor berika och nyansera den 

kvantitativa statistiken.  

!
3.3. Genomförande av datainsamling !
3.3.1. Observation 

Observationsschemat (se bilaga3) är uppdelat i två huvuddelar - den ena delan ämnar att ta in och 

kvantativt beräkna frekvensen av hur ofta IT-verktyg och IKT används av eleverna. Den andra 

delen är konstruerad för en mer deltagande observation med kategorier av mer kvalitativ karaktär. 

Målet med detta var att underlätta dokumenterandet av mer komplexa skeenden.  

Vid observationerna var den fysiska utgångspunkten längst bak i klassrummet, med undantag 

för ett lektionstillfälle, då den istället var  längst fram i klassrummet, helt enkelt på grund rumsliga 

förutsättningar. För det lektionstillfället vart det svårt att utröna vad eleverna gjorde på sina 

skärmar av naturliga skäl. När elevgrupperna tilläts arbeta självständigt kunde observationen ske 

mer dynamiskt och i interaktion med de observerade. Valet att försöka närma de observerade är 

något Metodpraktikan propagerar för; distanserade observationer har en tendens att misstolka 

skeenden.   58

!
3.3.2. Intervju 

Samtalsintervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) och ägde rum virtuellt via 

Facebooks chat-funktion. En optimal lösning snarare än ett optimalt format eftersom det inte 

fanns möjlighet att planera in rumsliga samtal med de som gått med på att intervjuas. Vid ett 

rumsligt samtal kan kommunikation utövas via läten och minspel; grundpelare för ett normalt 

!15

Ibid, s.17256

 Ibid, s.25857

Ibid, s. 30858



samtal som underlättar följdfrågans självklara del i samtalet. Däremot skulle det visa sig att chat-

formatet var ett välbekant diskussionsformat för de intervjuade, mycket tack vare att de besatt 

god tangentbordsvana, vilket gjorde chat-intervjuerna till ett fungerande forum för 

meningsutbyte.   

    Intervjun strukturerades efter fyra teman, delen ’öppningsfrågor’ exkluderad. Tema 1 handlade 
om att förbereda de intervjuade på temat, de berörde IKT och IT i allmänhet och hur de 
använder sig av det utanför klassrummet. Tema 2 innehöll frågor som allmänt berör hur eleverna 
använder internet/mobil/dator i skolarbetet under lektionstid. Tema 3 behandlar alternativa 
aktiviteter med nämnda verktyg under lektionstid. Frågorna under tema 4 behandlar hur eleverna 
upplever tillgången till internet, främst i skolan, men även mer generellt.  !
3.3.3 Enkät 

Enkäten (se bilaga 1) består av två delar, en som behandlar den tillfrågades mobiltelefonvanor 

och en som behandlar datorvanor samt  hur andra IKT-kompatibla verktyg (främst surfplattor) 

används.  

Frågorna är utformade i linje med frågeställningarna. Enkäten inleds med att undersöka 
tillgången eleven har till internet, generellt och under lektionstid.Vidare ställs frågor om hur ofta 
eleven använder IT och IKT under lektionen, under vilka lektionsmoment och i vilka syften. 
Frågor ställs även kring hur eleven värderar de olika verktygen utefter hur viktiga de anser att de 
är under lektionstid. Frågor ställs dessutom kring huruvida dessa verktyg stör och hur eleverna i 
sådana fall hanterar detta. 

Enkäten samlades in under lektionens gång. De elever som ville lämna in enkäten omgående 
förnekades dock inte möjligheten att göra det. Insamlandet av enkäterna under lektionens erbjöd 
tillfällen av naturlig interaktion med eleverna vilket kunde underlätta den deltagande aspekten av 
direktobservationen. 

  
3.4. Bearbetning och analys av insamlade data 

Som tidigare nämnt är den insamlade datan av både kvantitativ och kvalitativ natur. Resultaten är 

presenterade metod för sig. Då metoderna utformats efter uppsatsens frågeställningar formas 

diskussionen och presentation härefter, indirekt.  

Direktobservationen ses som bärare av både kvantitativt och kvalitativt material och har 

analyserats härefter. Den begränsade datan intervjuerna bidrog med har enbart analyserats 

kvalitativt emedan enkätundersökningen analyserats utifrån ett kvantitativt perspektiv. Inom dessa 

huvudkategorier kommer sedan de olika undersökningarna analyseras var för sig - tanken är att 

all data ska presenteras kategoriskt för att på så sätt synliggöra de paralleller som går att dras 

mellan de olika undersökningarnas resultat. 
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Svaren från enkätundersökningen kategoriserades och sammanställdes i diagram vilka 

presenterats i analysdelen. Diagrammen, som utgår ifrån frågorna som ställts, utgår främst ifrån 

beroende variabler men även oberoende variabler. Den beroende variabeln beskrivs i 

Metodpraktikan på följande sätt: ”variationen i den egenskap hos analysenheterna som vi vill 

förklara”, den oberoende så här; ”oberoende variabler beskriver variationen i egenskaper hos 

analysenheterna som vi tror kan förklara variationen i den beroende variabeln”. Ett exempel på 59

en beroende variabel i enkätundersökningen är således frågan hur många av eleverna som tycker 

att de störs av mobiltelefonen under lektionstid. Frågan som undersöker hur mobiltelefonen 

under lektionstid blir således en oberoende, åtminstone i anknytning till frågeställning 2 och 4. 

Svaren - datan - har sedan omvärderats och omtolkats tillsammans mot uppsatsens teoretiska 

ramverk, via en så kallad teoretisk definition.  60

Vid analysen av den deltagande observationen - de olika beskrivningar och citat som varit 

relevanta för studien - samt intervjuerna har först och främst bearbetas via  kartläggningsmetod. I 

metodpraktikan konkretiseras kartläggningsmetod på följande sett: observatören gör 

”transkriberingar, upprepade omläsningar, detaljerade kategoriseringar och på ett systematiskt 

sätt arbetar fram de mer djupgående mönstren i sitt material.” Därefter har det utförts en 61

kvalitativ innehållsanalys på saker som har sagts eller separata aktioner som har utförts.  

Sammanfattningsvis kan man säga att studien utfört en kvantitativ innehållsanalys, där 

procentsatserna omformuleras - omtolkas - till en beskrivande  massa, i stil med den teoretiska 62

definitionen. Parallellt har den kvalitativa datan analyserats för att ge en förklarande bild. Tanken 

är att centrala fenomen ska ges ”beskrivande citat” såväl som statistiskt underlag, allt i relation 63

till uppsatsens syfte. 

!
3.5. Etiska överväganden 

De fyra grundstenarna för forskningsetik är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att forskare måste informera om 

forskningens principer samt villkor för den deltagande. Deltagarens samtycke måste därefter 

inhämtas. Deltagaren ska även informeras samt ges möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Deltagaren ska heller inte påverkas. Tillsist måste deltagarens identitets skyddas och de uppgifter 
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som studien bringar in får enbart användas i forskningssyfte. På följande sätt har dessa krav 64

följts;  
Först och främst intervjuades ingen person under 18år - samtliga intervjuade är således 

myndiga och kunde därför delta utan föräldrarnas tillåtelse. De som intervjuades blev 
informerade om att de enbart behövde svara på de frågor de kände sig bekväma att besvara. De 
blev också informerade om att de kunde dra sig ur intervjun närhelst de ville.  

Vid enkäten gjordes det tydligt att det var helt frivilligt att delta. Inga krav ställdes på att alla 
frågor skulle besvaras. Information om enkätundersökningen delgavs muntligen till samtliga 
deltagare. 

Vid direktobservationen gjordes studiens syfte tydlig för eleverna. De informerades på 
förhand att de skulle delta som studieobjekt. Det tydliggjordes även för eleverna att om de inte 
ville delta i observationen skulle deras närvaro ignoreras. Inga citat antecknades heller före 
muntligt godkännande av eleven inhämtats.  

Vetenskapsrådet menar att vid en direktobservation ska de som observeras bli informerade 
och ges möjlighet att bekräfta sitt samtycke på förhand  - för den här studien gjordes dock inte 65

detta, det fanns helt enkelt inte utrymme tidsmässigt. Lyckligtvis ämnade inte observationerna att 
beröra känsliga, personliga uppgifter - heller var det aldrig aktuellt att spela in observationerna på 
något sätt - dessutom har de som valt att uttala sig förblivit fullständigt anonyma när dem har 
citerats. !
3.6. Reflektion kring val av metod 

Validitet innebär värdet av de uppgifter forskaren samlar in och hur relevanta de kan betecknas 

för studiens syfte.  Det är samlingsbegreppet och faktorn som bedömer huruvida det som 66

ämnar att studeras har studerats. Vid en enkätundersökning kan validiteten enkelt utmätas utifrån 

de frågor som ställts. För kvalitativa studier däremot blir sanningshalten av informationskällan 

ämne för studie. I anknytning till May Britt Postholms generella råd kring kvalitativ metod och 

strävan efter validitet har således följande princip åtföljts vid konstruerandet av intervjuschema, 

utförande av intervju, enkätfrågor samt utförande av observationsschema och observation: valet 

av analysenheter har fastställts innan definitionsstadiet av nämnda scheman, samtidigt har gradvis 

förändring utförts av instrumenten för att passa de olika situationer de använts i.  67

!18

 Vetenskapsrådet, 200564

 Ibid, s. 4265

 Kylén (2004), s.12 66

 Pstholm (2005 ), s. 17067



Lika fundamentalt för studien är graden av reliabilitet. Reliabilitet anger studiens 
”tillförlitlighet”. Reliabilitet kan kontrolleras genom att upprepa datainsamlingen med poängen 68

att de ska återge samma resultat, gång på gång - det är den optimala prövningen av studiens 
stabilitet. I ett försök att eftersträva en sådan tillförlitlighet har ingen av metodmomenten enbart 
genomförts en gång; en aspekt som även berikat insamlad data. Däremot, precis som Postholm 69

beskriver, är det inom kvalitativ forskning och kvalitativ intervju, en fördel när utsagorna tillåts 
variera beroende på individens personliga uppfattningar, samt att intervjuaren anpassar sig efter 
situationen så som den utspelar sig. En god kvalitativ intervju kan inte ordagrant repeteras 
eftersom det är frukten av det genuina samtalet som är det som ska analyseras.  70

I och med att uppsatsen inte har ett bredare omfång än måttet för ett examensarbete blir 

urvalet inte representativt såtillvida att generella slutsatser kan dras. Å andra sidan ämnar 

uppsatsen att nyansera och utvidga den begränsade insyn som finns angående elevens 

internetaktivitet under lektionstid. För att samla in en så mångfacetterad data som möjligt valdes 

en tredelad metoddesign. Likt Postholms resonemang ämnar trianguleringen att öka studiens 

pålitlighet (dependability) eftersom handlingar samt uttryck för tankemönster och uppfattningar 

kring beteenden således kan bli belysta från olika perspektiv och delar av texten.  Denna uppsats 71

ämnar att ge en förklarande bild av hur elever använder sig av IKT i klassrummet. För att kunna 

förklara något måste först en beskrivning ges . Denna studies syfte fordrade ett visst kvantitativt 72

förarbete, därför valdes både kvalitativ och kvantitativ metod via observation, Intervju och 

enkätinsamling.  

Utgångspunkten för uppsatsens metod var direktobservationen. Direktobservationen, som 

beskrivits tidigare i kapitlet, kan ge såväl kvantitativt som kvalitativ data. Tre av fyra frågor utifrån 

studiens frågeställningar kan delvis besvaras enbart med hjälp av observationer. 

Enkätundersökningens syfte i den här studien är främst att ge en beskrivande bild. Med det 

sagt, enkätundersökning är absolut inte en undermålig forskningsmetod. Det går visserligen att 

argumentera - i samklang med Jan Trost - att en enkätundersökning ofta kan misslyckas med att 

ge en förklarande bild , vilket den här uppsatsens huvudsyfte är. Utformandet av enkätens frågor 73

är även de av kvantitativ natur, trots det gjordes bedömningen att enkätundersökningen bär 

vitalitet för uppsatsens trovärdighet.  
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Till sist, den primära frågan för uppsatsen handlar om att förstå hur eleven upplever sitt IKT-

bruk samt använder sig av den i praktiken. Givetvis handlar det om individualitetens komplexitet, 

men om forskaren samlar individers personliga svar kan paralleller och slutsatser dras. Esaiasson 

listar fem områden där den kvalitativa samtalsintervjun tjänar sitt fundamentala syfte av vilka den 

här uppsatsen kan relateras till två: ”När vi vill veta hur människor själva upplever sin värld  och som 74

komplement till annan forskning . Syftet för studien har varit att inhämta och analysera elevens 75

pespektiv- detta går att utröna via samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna för den här studien ska 

dock inte tolkas som mer än komplement till de andra två metoderna som använts. 

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!
4. Analys & resultat !
Analyskapitlet är disponerat med ett avsnitt per metod för datainsamling. Datan/resultatet är 
beskrivet utefter hur de har upplevts, betraktats eller återgetts utefter frågeställningarnas relevans.  !
4.1. Analys av observationer !
4.1.1. Observation 1 - Svenska år3 - 10:30 - 11:10 

Lektionen inleddes efter det att eleverna tagit plats via frivillig platsplacering. Något mindre än 

hälften av eleverna hade då en smartphone i ena handen. Primärt dominerades elevaktiviteten 

under lektionens första två minuter åt att i kommunikativt samspel med sina vänner placera sig i 

klassrummet.  

När eleverna satt sig ned gav läraren en kort introduktion till dagens lektion på cirka 2minuter. 

Nästan samtliga elever hade blicken spänt framåt, endast ett par elever hade blicken annanstans, 

dessa elever hade fäst blicken vid sina mobiltelefoner. Därefter var det tid att introducera eleverna 

för enkätundersökningen samt syftet med varför de skulle observeras under lektionen. Under det 

momentet gjordes ingen närmre observation av elevernas beteende eftersom prioriteringen var 

att eleverna som behövde hjälp med enkäten eller ställa allmänna frågor skulle ha möjlighet att 

göra så. 

De sista trettiofem minuterna av lektionen ägnades åt två förmedlande genomgångar av 

läraren.  På grund av hur bänkarna var placerade tvingades observationens utgångspunkt vara 

längst fram i klassrummet.  

Den första genomgången var en slags förebyggande sådan om vad eleverna bör tänka på 

under de nationella proven i svenska. Vad som kunde observeras var att samtliga elever förutom 

en fokuserade på vad läraren sade. Tre elever, vid olika tillfällen, fotograferade bilder från den 

projicerade Powerpoint-presentationen. Genomgången varade i cirka tio minuter och 

kulminerade i ett slags dialog där eleverna tilläts ställa allmänna frågor om vad som skulle hända 

på nämnt prov. Frågestunden, som varade i fem minuter, hade inte samma inflytande på 

elevgruppen. Successivt började eleverna plocka fram sina mobiltelefoner i sporadiska etapper.  
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Tillsist ägde en genomgång om allmän språkhistoria rum. Läraren gjorde klart för elevgruppen 

att det är ett moment som inte har övergripande inflytande på betygsättning. Under den 

genomgången använde samtliga elever förutom fyra sina mobiltelefoner sporadiskt. Man kan säga 

att bruket av internet och IT-artefakter höjdes markant under genomgången. Genomgången 

kulminerade sedan i en gruppdiskussion med förberedda frågor. Delar av gruppen var delaktig 

under klassdiskussionen, däremot minskade inte det sporadiska användandet av mobiltelefoner.  

Sammanfattningsvis går det att säga att 80 % (elevgruppen bestod av 20 elever) av 

elevgruppen använde sig av sina mobiltelefoner vid olika tillfällen under lektionen. Av dessa var 

det enbart en elev som brukade sin telefon konsekvent genom hela lektionen. Eleven var placerad 

längst bak i klassrummet och deltog inte i någon av nämnd lektionsaktivitet. Fyra elever (20 %) 

använde sig inte av mobiltelefon alls under lektionen - dessa satt placerade runt samma bord nära 

läraren och följaktligen observatören.  

Skälet till att endast mobiltelefonbruk har uppmärksammats under lektionen är för att ingen 

av eleverna hade med sig varken laptop eller surfplatta. Klassrummet var heller inte utrustat med 

stationära datorer.  

Elevernas skärmar kunde inte observeras under den här lektionen på grund av rumsliga 

förutsättningar. Därför fick elevernas agerande observeras och omtolkas för att kunna 

kategoriseras som antingen on-task eller off-task relaterat beteende. De enda tydliga exempel då 

mobiltelefonerna användes till on-task relaterat beteende var när elever fotograferade delar av 

lärarens Powepoint-bilder. Skälet till att resterande mobiltelefons-aktivitet omtolkas annorlunda 

beror på hur eleverna använt sina mobiltelefoner. Eleverna har, frånvänt från tavlan, tittat på sina 

skärmar och utfört några, sporadiska tryck på mobiltelefonernas skärmar. Somliga öppet och 

synligt för läraren, andra försökte dölja det vilket tolkats som annan aktivitet  än att anteckna det 

som sagts eller gjorts synligt. Det är även otänkbart att eleverna har slagit upp något via internet i 

relation till genomgångarna då de främst delgav information som eleverna inte tagit del av 

tidigare. 

!
4.1.2. Observation 2 - Svenska år 3 - 11:20-12:00  

Lektionen inleddes med att eleverna tog plats. Processen var kortlivad och intrycket var att 

platserna var förutbestämda. När eleverna tog plats började de plocka fram diverse IT-relaterade 

verktyg i vad som verkade vara förebyggande syfte.  

Därefter gavs de en kort inledning till lektionen. Tanken var att de skulle arbeta självständigt 

med korta avbrott för att diskutera betyg med läraren utanför klassrummet. Genomgången blev 

kortlivad och lektionen gick över till enkätundersökningen. Likt det tidigare tillfället fördes ingen 

anteckning om hur eleverna använde sig av IT-under detta moment av lektionen. Däremot var 
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det tydligt att elevgruppen var nyfiken. Ingen elev tycktes prioritera dator, surfplatta eller 

mobiltelefon högre än att delta i det som sades eller enkäten.  

Eleverna fick sedan arbeta självständigt. Syftet var att de skulle bearbeta och göra research till 

ett tal de skulle hålla. Nämnvärt var att inte en enda bok användes till detta, samtliga elever 

förutom en (som läste ett utprintat häfte) använde sig av olika digitala hjälpmedel med internet 

som gemensam nämnare.   

Härmed kunde en dynamisk observation ta plats. Först och främst observerades elevernas 

aktivitet. Surfplattorna tycktes duga till såväl research, anteckna på samt som förströelse i form av 

spel. De som använde laptop hade även mobilen redo vid sidan av, vissa lyssnade även på musik 

samtidigt som de utförde research. Vid enstaka fall användes ingen dator, dessa tycktes använda 

mobiltelefonerna som ett slags universalverktyg. Majoriteten av klassens 24elever använde sig av 

dator och mobiltelefon. De som hade surfplatta tycktes använda mobiltelefonen också.  

När det gått omkring tjugo minuter av lektionen verkade det som att elevgruppen vant sig vid 

att bli observerade. Därmed inleddes en mer deltagande observation. När frågor ställdes verkade  

eleverna inte besvärade, de flesta tycktes ivriga att dela med sig hur de använde sina IT-verktyg. 

Det som gjordes tydligt genom elevernas utsagor var att det pågick ett visst samspel mellan de 

olika verktygen. Den vanligaste lösningen tycktes vara att nyttja datorn till att utföra research och 

kolla skolmail emedan mobiltelefonen låg redo till att utföra sociala mål med. Eleverna förklarade 

att det är enklare att vara social med telefonen - dels eftersom det är via den de skickar sms - men 

även på grund av de lättillgängliga applikationer den har att erbjuda.  

Eleverna med surfplattor tycktes vilja göra det klart att surfplattan är otymplig till social 

aktivitet - skärmen är stor och det är lätt hänt att någon annan ser. Däremot är den behändig när 

det kommer till att läsa texter eller söka nya information. En del spel lämpar sig bra på surfplatta 

eftersom skärmen är större än den på mobiltelefonen.  

Ett fåtal elever nöjde sig med sin mobiltelefon. Dessa menade, kort sammanfattat, att allt går 

att genomföra med en mobiltelefon och att det är otympligt att släpa med sig sin personliga dator 

eller logga in på en av de datorer skolan lånar ut.  

!
4.1.3. Observation 3 - Psykologi år 2 & 3 - 13:10 - 14:00  

Lektionen inleddes med att eleverna fick introduceras och förberedas på att observeras samt 

fylla i en enkät. Elevernas internetbruk via mobiltelefoner och surfplattor (inga datorer användes) 

observerades inte under det här fragmentet av lektionen. 

När enkätundersökningen genomförts förklarade läraren vad som skulle hända under 

lektionen. Elevgruppen tycktes bekanta med innehållet och verkade förberedda eftersom det inte 

krävdes ingående beskrivning. Läraren började istället dela in eleverna i samtalsgrupper. Under 

den här delen av lektionen gick det att skönja ett sporadiskt off-task relaterat användande av 
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surfplattor och smartphones - vilket gick att observera från en position längst bak i klassrummet. 

Någon elev läste Svenska dagbladet via sin surfplatta, en artikel orelaterad till lektionsinnehållet, 

de andra utförde korta sociala ärenden på sina telefoner. Sociala ärenden var enkla att observera - 

eleverna placerade då oftast telefonen under bänken och utförde ett febrilt knappande på 

skärmen. Det var synligt att omkring majoriteten gjorde det under detta korta fragment av 

lektionen. Vid bordet närmast läraren var det förhållandevis låg internet-aktivitet, förutom eleven 

som läser Svenska dagbladet.  

När gruppsamtalen började ta fart minskade elevernas mobiltelefon-bruk avsevärt. De två 

surfplattorna stängdes av och placerades i väskorna. Eleverna deltog till övergripande del i 

diskussionerna Det var enbart en grupp, bestående av fyra killar, som aktivt hade 

mobiltelefonerna uppe, synliga vid bänken. Emedan de diskuterade frågorna relativt sporadiskt 

tycktes de vara uppslutna i sina telefoner. De skickade SMS, lyssnade på musik via Spotify och 

kollade Facebook/instagram/Snapchat. Endast vid enstaka tillfällen gick det att utröna att någon 

i gruppen använde telefonen till att slå upp ett ord. Däremot var det inte läge för en deltagande 

observation, eleverna tycktes inte vilja bli störda. Ju längre momentet ägde rum ökade även 

elevernas aktivitet med mobiltelefon, det märktes att frågorna de skulle diskutera började bli 

urholkade på svar eftersom samtalen successivt stannade av. 

Eleverna fick därefter slå ihop sina grupper, sex grupper blev tre och de fick i större 

samtalsgrupper jämföra sina svar. Eleverna tycktes entusiasmeras av uppgiften - under 

gruppdiskussionen som varade i cirka 7-8 minuter var användandet av mobiltelefoner lågt, endast 

två elever brukade sina telefoner, något de å andra sidan gjorde kontinuerligt. Från en dynamisk 

observationsposition gick det att skönja att den ena eleven ingick i en intensiv SMS-konversation 

via I-message, en SMS-funktion där två människor med Apple-telefoner kan SMS:a gratis. Den 

andra eleven kunde också observeras SMS:a tillsammans med andra sociala aktiviteter. Det var 

svårt att avgöra huruvida dessa elever var omotiverade av uppgiften eller helt enkelt prioriterade 

sina sociala mål högre. 

Lektionens sista tio minuter härbärgerade för en dialog i helklass där eleverna gavs möjlighet 

att föreslå och välja ämnen för kursens nästa examination - en individuell uppsatsskrivning. 

Läraren skrev upp elevernas förslag på tavlan. Därefter fick de rösta om vilka ämnen som skulle 

gälla som slutgiltiga uppsatsämnen. Eleverna fick sedan individuellt välja vilka ämnen de skulle 

skriva om.  

Under lektionens avslutande del använde eleverna sina mobiltelefoner sporadiskt, endast ett 

fåtal av eleverna lämnade mobiltelefonerna i sina fickor under hela sessionen. Bruket får förstås 

som genomgående off-task-relaterat, eleverna använde sina telefoner i korta intervaller, några 

knapptryck åt gången. Eleverna tycktes motiveras av att all diskussion som pågick inte rörde dem 

individuellt - de tycktes ha råd att missa delar av diskussionen som pågick. Det som hade kunnat 
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motivera on-task relaterat mobiltelefonbruk hade varit ifall eleverna kollade upp något på sin 

telefon och därefter ställt en fråga kring något av de föreslagna ämne. Någon sådan aktivitet gick 

inte att skönja.  

Sammanfattningsvis verkade majoriteten av eleverna i gruppen avväga när de själva kunde 

använda sin mobiltelefon eller surfplatta på lektionens bekostnad. Endast två elever använde 

telefonerna konsekvent genom lektionens olika moment oavsett lärarens vetskap eller egen 

delaktighet. Det är svårt att dra avgörande slutsatser kring varför de gjorde så, däremot tycktes de 

inte ta lektionens aktiviteter på största allvar. De avvägde helt enkelt, i en process som tar 

bråkdelen av en sekund, huruvida de skulle låta off-task relaterade aktiviteter förta fokus från 

lektionstid. 

!
4.2.Tematisk analys av intervjuer  

Samtalen fortskred tematiskt efter hur intervjuguiden formulerats. Informanternas utsagor har 

däremot presenterats tematiskt eftersom dessa emellanåt besvarat flera frågor, indirekt.  

!
4.2.1 James - 2/5 - kl. 11:20 - 12:00  

I anknytning till tema 1 förklarar James att han alltid har tillgång till internet via sin telefon. 

Antingen via Wi-fi eller det 3G-nät som finns via telefonens abonnemang. På raster och vid sidan 

av klassrummet används både laptopen och mobiltelefonen sida vid sida. Båda artefakterna tycks 

följa honom såväl i skolarbete som på fritid. Han anser att datorn är bäst lämpad för de flesta 

aktiviteterna. Det han använder mobilen till är SMS, MMS, samtal samt till att lyssna på musik. 

När han får frågan hur viktig han anser internet vara för det sociala livet (och skolarbetetet, mer 

om det senare) anser han det vara rätt skrämmande; för sociala aktiviteter och kommunikation är 

internet en bärande pelare.  

Internet är nämligen fundamentalt för skolarbetet också. Via schoolsoft - en gemensam web-

portal för elever och lärare - lägger läraren upp länkar med dokumentärfilmer och texter, de 

delger informationsblad och läsmaterial. Läraren antecknar även lektionsnärvaro via denna. På så 

vis använder sig James av sin dator ständigt i skolarbetet. När det kommer till att utföra research 

är det också internet som gäller. James föredrar att utföra dessa handlingar via datorn. Mobilen 

används i skolsyfte vid enstaka tillfällen, då rör det sig om att kolla Schoolsoft i vad som kan 

tolkas som en snabb lägesuppdatering. Han menar att mobilen är mer till för sociala ärenden och 

kommunikation.  

När det kommer till alternativa lektionsaktiviter, off-task relaterade aktiviteter, tycks relationen 

mellan datorn och mobiltelefonen vara mer komplex. Båda verktygen lämpar sig för social 

aktivitet. James menar att exempelvis Instagram-flödet går enklast att kolla via mobiltelefonen, 

precis som att skicka SMS (naturligtvis, eftersom det är en tjänst avvägd för mobiltelefonen). 
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Datorn å andra sidan lämpar sig för annan social aktivitet; e-post läses och skickas bäst från 

datorn, precis som att vara aktiv på Facebook. Däremot, under vissa lektionsmoment, är 

mobiltelefonen mer diskret. Då kan personliga meddelanden som skickas via Facebook besvaras 

på telefonen. 

När frågor ställs huruvida James är socialt aktiv under lektionstid ges utförliga svar. Han 

hävdar att han i mindre utsträckning har Facebook uppe då läraren håller genomgång, han lägger 

även undan mobiltelefonen. Tidigare årskurser har han upplevt att han missat information på 

grund av social aktivitet och annan förströelse under genomgångar. Han har upplevt att han har 

halkat efter med skolarbetet, missat deadlines och annan värdefull information. Han har således 

minskat sin allmänna förströelse under lektionstid på ett medvetet sätt.  

Dock förklarar James att han fortfarande är socialt aktiv under lektionstid. När eleverna får 

arbeta individuellt eller i grupp görs mobilen till ett aktivt redskap, liksom hemsidor på datorn. 

James berättar att han under lektionstid, ofta under lektionens sista halvtimme, spelar datorspel 

med sina kamrater - han ser nämligen inga problem med det. Han anser att han har kontroll på 

läget. Däremot, om läraren noterar det och ber honom att sluta, respekterar han och fullföljer 

lärarens önskan. På frågan om detta sker varje lektion refererar han till en bildlektion han har 

veckovis. Han vet med sig att arbetet lika gärna kan utföras hemma. Under dessa tillfällen 

används datorn och mobiltelefon till off-task relaterade aktiviteter till större utsträckning. 

Avslutningsvis ställer sig James positiv till Internet som tillgång i skolarbetet. Han beskriver att 

det kan vara svårt, i synnerhet när han läser läxor, att hålla sig ifrån sociala medier som Instagram. 

Sociala medier lockar även under lektionstid - internet som fenomen är aldrig begränsat. Trots 

det tycks James anse att internet till övergripande del är någonting positivt. Deras gemensamma 

webportal underlättar skolarbetet, exempelvis blir det färre papper att hålla reda på, vilket bör 

tolkas som att webportalen ordnar stor del av skolarbetet åt eleverna digitalt.  Främst används 

dock internet till att söka information. Han menar, i likhet med att det är skrämmande att vara 

beroende av internet för social aktivitet, att det är  rätt otroligt hur beroende de är av internet i 

skolarbetet.  

!
4.2.2 Jennie - 2/5 - 15:00-16:00  

Jennie är en person vars relation till IKT är rätt splittrad - tillgången till internet kan hjälpa och 

försvåra skolarbetet. Jennie förklarar att hon alltid har tillgång till internet via sin mobiltelefon 

och att internet är ett stort hjälpmedel i skolarbetet. I stort utrönte inte intervjun särskilt mycket 

information om hur Jennie använder IKT utanför skolan, förutom att Jennie upplever det som 

stressande att ständigt vara uppkopplad till internet. Hon upplever det som svårt att koppla livets 

olika aspekter ifrån varandra då tekniken, med internet som gemensam nämnare, limmar ihop 
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livets olika beståndsdelar. Återigen går det att skymta hur det kan vara problematiskt för en 

tonåring att hålla sig mentalt på en plats.  

I klassrummet tillåts Jennie använda sin mobiltelefon när hon vill. Hon får använda sin 

mobiltelefon som särskilt stöd på grund av sin ADHD. Jennie har två applikationer på sin 

mobiltelefon som underlättar arbetet. Först och främst en som visar tiden och hur den räknas ner 

med lektionens gång vilken ger Jennie en tydlig tidsstruktur att utgå ifrån. Detta skapar mental 

trygghet. Den andra applikationen/programmet heter Evernote. Via Evernote fotograferar 

Jennie allt lektionsmaterial - hand-outs, anteckningar på tavlan, uppgifter etc - som sedan 

synkroniseras och överförs från mobiltelefonen till en mapp på hennes personliga dator, inte helt 

olikt DropBox  funktioner förutom att fotograferingen och överföringen sker direkt. 76

För att hantera Internets sociala sfär på ett effektivt sätt under lektionstid har Jennie inte 

installerat några sociala applikationer, vill hon kolla Facebook under lektionstid måste hon gå in 

via webbläsare. Trots det medger hon att hon ofta svarar på SMS under lektionstid samt 

uppdaterar Instagram.  

Jennie anser att arbetet flyter på väldigt bra, vilket känslan av att vara i kontroll över yttre 

stimuli tycks bidraga till; kontroll hon dels förvärvat via nämnda applikationer. Nämligen har 

Jennie bytt skola. Innan gick Jennie på en fotografisk skola. Hon hade då inte någon strategi för 

hur hon skulle hantera internet och dess lockelser. På den skolan var inte mobiltelefoner tillåtna 

under lektionstid, däremot följde lärarna sällan upp denna regelsättning. Eleverna hade även ofta 

tillgång till datorsalar i vilka tanken var att fotografier skulle bearbetas. Vid dessa tillfällen var det 

enkelt att exempelvis fastna på Facebook och i stundom omöjligt för  Jennie att strukturera sitt 

arbete.  

När Jennie berättar om detta går det att utröna hur hon upplever tillgången till internet - 

därför har inte frågor från tema 4 ställts direkt. Jennie anser att analog undervisning är bra. Hon 

menar att elever mår bra av att delta i diskussioner och att deltaga i lärarledda lektionsmoment. 

Med det sagt menar Jennie att det finns mycket att tjäna på med den digitala skolan. Hon 

uppfattar internetportaler som schoolsoft väldigt positivt. Dessa moderna kommunikationssätt 

står närmre den kommunikation eleven är van vid. Jennie poängterar också att inte enbart elever i 

behov av stöd skulle gagnas av detta, utan generationen i stort. 

!
4.3. Analys av elevenkät 

Enkätsvaren har sammanställts i diagram. Enkäten går att läsa som bilaga till uppsatsen. 

Diagrammen är presenterade var för sig.  

!
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A - Aldrig 
B - När läraren håller genomgång 
C - Vid individuellt arbete 
D - Vid grupparbete  !
Figur 1 - Spridning och användning av stationär dator/bärbar dator/mobiltelefon 

Av figur 1framgår det hur frågorna 4 (del 1) samt 3 och 6 (del 2) ur frågeenkäten (se bilaga2) 

besvarades. Figuren utmäter vilka IT-verktyg eleverna använder under lektionstid samt under 

lektionens olika delmoment. Antalet svar representerar inte antalet elever eftersom eleverna gavs 

möjlighet att fylla i flera av de föreslagna svarsalternativen. 

Den minst populära IT-verktyget att använda under lektionstid är den stationära datorn. Över 

hälften av de tillfrågade svarade att de aldrig använder stationär dator under lektionstid. Det den 

stationära datorn används mest till är individuellt arbete även om den emellanåt används vid 

grupparbeten.  

Omkring en tredjedel av de tillfrågade eleverna använder inte laptop alls under lektionstid. Likt 

den stationära datorn används den främst till individuellt arbete men även till viss mån 

grupparbete; nästintill aldrig samtidigt som läraren håller genomgång.  

Endast fyra stycken av de tillfrågade eleverna använder sig aldrig av mobiltelefon under 

lektionstid. Den anses vara mest gångbar av eleverna då de får arbeta individuellt även om den 

nästan förekommer lika ofta som den bärbara datorn vid grupparbeten. Sjutton av de tillfrågade 

eleverna använder mobiltelefon trots att läraren håller genomgång.  

!
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Figur 2: Svar på frågan ”använder du surfplatta?” 

Figur 2 påvisar hur fråga 7 (del 2) av enkäten är besvarad. 

Omkring en tredjedel av de tillfrågade eleverna använder eller har använt sig av surfplatta under 

lektionstid. Av svaren upptäcktes två svar som deklarerar att den befrågade använder sig av iPod 

(en musikspelare - bärbar spelkonsoll) under lektionstid, detta dock till så liten utsträckning att 

det inte tillägnas mer uppmärksamhet i studien. 

!
a) Mindre än en gång per dag 
b) Några gånger per dag 
c) En gång per lektion  
d) Flera gånger per lektion 
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!
Figur 3: Hur ofta mobiltelefoner används i klassrummet 

Av tabell 3 (bilaga) framgår hur fråga 2 (del1) ur enkäten besvarades av de tillfrågade. Svaren 

motsvarar inte antalet deltagare i enkätundersökningen eftersom två av de tillfrågade inte svarade 

på frågan.  

Att använda mobiltelefonen mindre än en gång per dag - häri kategoriserade sig även de som 

aldrig använder mobiltelefon under lektionstid - är så ovanligt som 5 av 62 personer - det vill säga 

omkring 8%. Övervägande del av deltagarna (32st) menar att de använder mobiltelefonen flera 

gånger per lektion. 21 personer menar att det händer varje dag - vid flera tillfällen. Att använda 

mobiltelefonen en gång per lektion är så ovanligt som 4 personer av de 62 tillfrågade. 

!

!!
Figur 4: Hur ofta datorer används i klassrummet 
Av figur 4 framgår hur frågorna 4 och 6 under enkätens del 2 är besvarade. Endast ett fåtal elever 

använder sig av dator, bärbar/stationär, dagligen. Veckovis/månadsvis menar majoriteten av de 

tillfrågade att de använder sig av bärbar dator under lektionstid, medan trenden är motsatt vad 

gäller den stationära. 

! !!!!!!!!!!!
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Figur 5: Huruvida elever anser sig störas av sin mobil/dator/surfplatta. 
Av figur 5 framgår det hur fråga 6 (del1) och fråga 9 (del2) ur enkäten besvarades. Varje kategoris 

redovisade svar motsvarar antalet elever som besvarade nämnda frågor. 

Omkring en tredjedel av de som använder mobiltelefon störs inte av den. Majoriteten anser att 

mobiltelefonen stör under lektionstid. Däremot är det väldigt få av de tillfrågade som anser att 

datorn eller surfplattan stör. 

!
 

A - Stänger av/slår på ljudlös/lägger undan 
B - Fortsätter använda  
C - Stänger av/slår på  ljudlös/lägger undan ibland !
Figur 6: Hur eleven hanterar IKT-verktyg som störningsmoment 

Av figur 6 framgår hur fråga 8b (del 1) har besvarats och 9 (del2) ur enkäten. Svaren motsvarar de 

medverkande som svarade ja på frågan huruvida de anser mobiltelefonen stör dem under 

lektionstid eller inte.  

Majoriteten av de som tycker sig störas av sin mobiltelefon fortsätter att använda den under 

lektionstid ändå. Av de som lägger undan telefonen är det klart fler som gör det ofta än de som 

gör det ibland. Av de få som tycker datorn/surfplattan stör är det en femtedel som stänger av/
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lägger bort den (även om det i datorns fall främst handlar om att trycka ner skärmen). Ingen av 

de som tycker att surfplattan stör nämner att de stänger ned den.  

!
 

!
!
!
!
Figur 7: Hur utbrett off-task relaterade aktiviteter är då läraren håller genomgång 

Av figur 7 framgår hur fråga tio (del2) ur enkäten är besvarad.  

Skillnaden mellan svarsalternativen ’det händer’ och ’ibland’ är hårfint - avsikten är att det 

förstnämnda alternativet ska innebära ett slumpmässigt agerande emedan det sistnämnda ett mer 

sporadiskt men medvetet användande. Oavsett går det att dra slutsatsen att eleverna, på ett rätt 

slumpmässigt sätt, förströr sig med off-task relaterad aktivitet trots att läraren håller genomgång. 

Fler elever menar att de aldrig gör det än de som medger att det händer ofta. 
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Figur 8: Hur högt dator/mobiltelefon värderas 

Av figur 8 framgår hur frågorna 5 (del1) och 8 (del2) ur enkäten har besvarats. Frågorna har 

besvarats via en skala 1-10, angående hur högt eleverna värderar tillgången till mobiltelefon och 

dator under lektionstid. 

På häpnadsväckande nog menar lika många elever att mobiltelefonen är rätt onödig under 

lektionstid som de som anser att den fyller en funktion - något som ställer frågor. 
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!
5. Diskussion 
I det här avsnittet kommer analysens viktigaste resultat att summeras. Resultaten kommer att 

diskuteras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk samt syfte och frågeställningar.  

!
5.1. Gymnasieelevers tillgång till internet och internetkompatibla artefakter under 

lektionstid.  

Enligt Olle Findahls studie Svenskar och internet har omkring 99-100% av Sveriges 15-20-åringar 

tillgång till mobiltelefon, ca 90% av dessa har tillgång till internet via dessa.  Surfplattan är mer 77

ovanlig, mellan 38-47%. I Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan redogörs det 78

att det genomsnittliga antalet elever/dator i skolan idag är 1-3 st. Samma studie har utmätt att 79

cirka 89% av landets gymnasieskolor tillåter eleverna att använda egen IT-verktyg.  80

Statistiken ovan stämmer till stor del överens med de data som samlats in vid den här 

undersökningen. Mobiltelefonen är den mest förekommande IT-utrustningen bland de elever 

som deltagit i enkätundersökningen - ett resultat som observationerna bekräftat. 

Enkätundersökningen påvisar att eleverna helst använder sin mobiltelefon. Av de telefoner som 

observerades var samtliga smartphones. De elever som föredrar att använda dator har även 

tillgång till sådana - dock enbart vid de tillfällen läraren erbjuder sig att tillhandahålla lånedatorer. 

Utbredningen är intressant att ställa i relation till de intervjuades utsagor; Jennie föredrar att 

arbeta via sin mobiltelefon framför att låna datorer från skolan, mycket på grund av de 

stödprogram hon har installerat på sin telefon. James föredrar att arbeta via sin personliga dator, 

även fast mobiltelefonen lämpar sig då IT:n ska användas mer diskret, som vid social interaktion. 

IT-verktyg som är på väg utför i populäritet är den stationära datorn - de intervjuade omnämnde 

inte ens den sortens utrustning. Bland enkätsvaren var den stationära datorn lågt representerad. 

Det gick heller inte att observera något bruk av stationär dator.  

 Att den stationära datorn används i allt mindre utsträckning är inte överraskande - sen 2008 
har den bärbara datorn ökat dramatiskt i omfång samtidigt som de stationära datorerna och 
datorsalarna minskat. Vad som kan betecknas som överraskande är att elever från olika skolor 81

kan ha principiellt åtskiljbara inställningar till vilken utrustning som föredras. 
Enkätundersökningen och observationerna påvisar en trend där mobiltelefonen tycks föredras, 
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även fast en betydande minoritet medvetet väljer den bärbara datorn. James å sin sida föredrar 
den bärbara datorn i stort sett alltid. Detta ska nog förstås mot bakgrunden att mobiltelefonen - 
och James laptop - är personliga artefakter. James fick sin dator när han började på gymnasiet av 
skolan, de bärbara datorerna på observerat gymnasium är lånedatorer. Först och främst är det en 
process att låna en dator, för det andra har de några år på nacken, framför allt tillhör de skolan. 
Elza Dunkels formulerar det såhär; ”det personliga användandet av samtida teknik kan ses som att 

tekniken används som en förlängning av våra sinnen, vår kropp och våra möjligheter.” Detta förklarar 82

dels hur bunden eleven är till internet och IT-användning, men det förklarar också varför eleven 
är bunden till en personlig artefakt snarare än en lånad. Eleven kan säkerligen fortfarande bruka 
lånedatorn på ett personligt sett, men den personliga artefakten är redan anpassad efter 
individens preferenser.  

Tillsist måste det utbredda användandet - en övervägande majoritet av de elever som deltagit i 
studien, och nationellt (70% av dagens gymnasielever använder internet i skolan, dagligen)  83

använder sig av internet i undervisningen - ses som en naturlig del av dagens gymnasieskola. 
Frågan om det görs är onödig att ställa, dels på grund av att utrustningen är del av ungdomars 
vardag, men även för att IT:n har gjort att ”innehållet har frigjorts från sin förpackning” , 84

kunskapsstoffet finns tillgängligt via andra medel än det som det traditionella klassrummet 
tillhandahållit via läroböcker eller lärarens referensramar. Gymnasistens naturliga dragelse till 
dessa verktyg är självklart och beteendet kan förstås tillsammans med hur Gunilla Lindqvist 
beskriver Vygotskijj och dennes tankar kring skola och lärande; ”allt vi gör […] gör vi av 

[…]intresse.[…] Sålunda är intresset den naturliga drivkraften för barnets beteende. Eleverna är 85

personligt bundna till internet och kopplar följaktligen detta till sitt lärande.  !
5.2. Hur internet och internetkompatibla artefakter används under lektionens olika 

moment  

Eftersom de flesta lärare varierar sin undervisning och fyller sina lektioner med olika moment är 

det tänkbart att eleverna anpassar sitt användande av IKT därefter. Detta kan bekräftas av 

studien, däremot måste det förstås tillsammans med elevens inställning till lektionen samt 

motivation att delta i en aktivitet för lärande. Intressant nog gick det även att observera en annan 

sanning än den som eleverna angav i enkätundersökningen.  

17 av de 64 tillfrågade eleverna menar att de använder sig av mobiltelefonen trots att läraren 

håller genomgång - en helt annan bild observerades. Det var mer ovanligt att en elev inte tittade 

på mobiltelefonen vid något tillfälle under lärarens genomgång än tvärtom. Skälet till varför det 
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är så kan förklaras på två möjliga sätt; antingen reflekterar inte eleven över att hen brukar 

mobiltelefon under genomgången, eller så har eleven tolkat enkätfrågan på så sätt att man tror att 

”använda mobiltelefonen” i det här fallet innebär att göra så i nyttosyfte, att slå upp något, eller 

föra anteckning.  

Vanligast är mobilanvändandet då eleverna arbetar individuellt - vilket stämmer överens med 

enkätundersökningen och observationerna. Intervjuerna utvisar en annan verklighet - Jennie 

använder sin mobiltelefon konsekvent genom hela lektionen på grund av särskilda behov. James 

anser att datorn fungerar bäst förutom när diskretion är det som eftersträvas. Datorer används 

sällan bland de som deltagit i enkätundersökningen - däremot tycks datorn lämpa sig lika bra till 

grupparbete som individuellt arbete. Skillnaden mellan datorn och mobiltelefonen tycks vara att 

mobilen är ett allt-i-allo redskap som eleverna använder till både sociala mål och akademiska. 

Datorerna de kan låna av skolan tycks vara mer förknippad med nytta och arbete, förmodligen 

eftersom de redan kan förse sitt sociala behov med telefonen. Detta kan kontrasteras mot James 

beteende. Datorn används socialt och akademiskt, men även till förströelse som spel - han menar 

också att han utför fler off-task  aktiviteter under vissa lektioner än andra. Surfplattan däremot 86

är svårdefinierad i sammanhanget då den inte används i lika stor utsträckning som de andra 

artefakterna. De slutsatser som kan dras är att eleverna ser surfplattan för vad det är; ett 

mellanting. Eleverna behöver inte använda surfplattan åt sociala medier, de har mobilen till det. 

Däremot duger den fullt ut till att söka fakta med men lämpar sig inte alltid till att föra 

anteckningar på. Den tycks även vara bättre till att spela spel på. Det är också tydligt att den är 

lättare att använda personligt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de gymnasieelever som deltagit i den här studien anpassar 

sitt IKT-bruk efter följande aspekter; typ av lektion, lektionsmoment och elevens personliga 

inställning till de olika artefakter som finns tillgängliga. Det är även tydligt att de olika 

artefakterna är olika bra på att härbärgera dessa aktiviteter - vanligast inställning är att man är 

social via telefon och ’nyttig’ via datorn, som en elev formulerade det vid observation 2.  

!
5.3. Elevernas huvudsakliga mål med IKT under lektionstid  

Att eleverna använder sig av IKT olika beroende på lektion och lektionsmoment har redan 

stipulerats. Medvetenheten som föregår en IKT-relaterad handling har i den här uppsatsen bland 

annat beskrivits i termer som mål och syfte. Samlingsbegreppet Off-task behaviour är myntat av 

Manfred Hofer och betecknar all aktivitet som inte syftar att medföra lärande men är begränsat i 87

den här diskussionen till lärande som står i relevans till lektionens innehåll. Dessa olika aktiviteter 

!36

 Hofer (2007) 86

 Hofer (2007) s.28 87



kan fylla olika syften och definieras häri som mål - exempelvis definieras SMS-aktivitet som off-

task beteende med ett socialt mål.  

Under studiens gång har även andra mål uppmärksammas - eleven kan ha målet att minska 

lektionens tristess via förströelse, exempelvis genom att spela spel. Manfred Hofers menar bland 

annat att elevens kulturella kontext måste beaktas när eleven eftersträvar icke-akademiska 

mål. Kulturell kontext är dock ett förhandlingsbart begrepp och omöjligt att ge en slutgiltig 88

definition. Den kulturella kontext som avvägts för den här studien är övergripande ramar för 

ungdomskultur utifrån en rumslig diskurs. Mats Lieberg gör en huvudsaklig distinktion mellan 

det offentliga och det privata rummet, ofta via en medieförmedlad ungdomskultur. Det privata 

rummet ses som ett personligt revir medan det offentliga är utrymmet för konfrontationen med 

samhällsnormer och det sociala mötet. Dessa tankar kan även härledas hur Rich Ling definierar 89

mobiltelefonen som portal till ungdomlig emancipation från en vuxenstyrd institution.  90

Uppenbarligen sträcker sig virtuell aktivitet över båda dessa sfärer vilken innebär att eleven 

tvingas förhandla samtliga av dessa sfärers relevans under lektionstid.  

Till stor del använder även eleverna IKT till inlärning. Användandet av sådana verktyg skapar 

möjlighet för eleven att inhämta kunskap och information på egna villkor, till skillnad från den tid 

då skolan tillhandahöll den slutgiltiga informationen.  På samma sätt menar Säljö att dagens 91

generations sätt att läsa och förstå texter har förändrats i och med de nya källorna för kunskap 

och information - eleverna bearbetar information och läser texter under lektionstid med en mer 

”zappande” inställning då eleverna brukar olika ”textuella” resurser samtidigt med multitasking 

som huvudsaklig metod.  92

Tabell 8 påvisar denna trend. De tillfrågade eleverna är ambivalenta till hur högt de ska värdera 

sin mobiltelefon under lektionstid - i synnerhet kontra datorns värde. Om mobiltelefonen lämpar 

sig bäst åt socialt bruk bör den kanske inte betecknas som lika viktig som datorn. Kanske menar 

de som rankar mobiltelefonen högt som trygghetsingivande eftersom den medför möjligheten att 

vara socialt anträffbar och att man därigenom har tillgång till sociala arenor som instagram och 

Facebook - det är kanske mot bakgrund av detta en ska förstå varför enbart 4 av 64 tillfrågade 

elever menar att de aldrig tar med sig mobiltelefonen till lektion. Samtidigt menar 49 individer ur 

samma elevgrupp att de använder mobiltelefonen som hjälpredskap. Utifrån samma bakgrund är 

det värt att gå tillbaka till ett utlåtande från James. Han menar att under den bildlektion han har 
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varje vecka, där det är tydligt att han lika gärna kan arbeta hemma, gärna skjuter på 

arbetsuppgifterna till förmån för allmän förströelse eller social aktivitet. Det går att dra slutsatsen 

att han som person är beroende av yttre motivation till skolarbetet. Framförallt blir det ett 

bekräftande av Hofers teori kring relevance och person x situation interaction. Eleven rankar inte det 93

som kan lämnas tills vidare högre än de sociala mål som kan uppnås under lektionen. Dessutom 

blir det svårare att frånhålla sig förströelse när andra runtomkring honom gör något annat än 

skolarbete. När det dessutom handlar om att spela spel i grupp blir social uppslutning en 

konkurrerande faktor till den lärande aktiviteten.  

!
5.4. Hur elever upplever tillgången till internet och IKT-verktyg samt hur dessa påverkar 

deras agerande och lärande under lektionstid  

Som tidigare nämnt anser eleverna i enkätundersökningen att tillgången till dator är viktigare än 

tillgången till mobiltelefon. Av samma undersökning framgår det att det vanligaste IT-verktyget 

under lektionstid är just mobiltelefonen. Jämför man det resultatet med de slutsatser som kan 

dras utifrån observationerna som gjordes, framgår det inte enbart att eleverna föredrar 

mobiltelefonen när det kommer till social interaktion, datorn tycks lämpa sig bättre för eftersträva 

de akademiskt uppsatta målen för lektionen. Surfplattan är svårare att diskutera eftersom 

undersökningen inte inbringat övergripande information kring hur den används.  

De två intervjuade bekräftar inte enkätundersökningens resultat. James föredrar att använda 

datorn - han menar det mesta man kan utföra på mobiltelefonen fungerar bättre på datorn. 

Jennie, å andra sidan, använder mobiltelefonen som centralt verktyg under lektionstid. Jennie 

berättar även i intervjun att hon har haft dåliga erfarenheter av att använda dator under 

lektionstid. Bevisligen är det relativt individuellt hur elever hanterar IKT och tillgängligheten av 

internet. Bevisligen blir den yttersta majoriteten av de elever som deltagit i studien på ett sätt eller  

annat påverkade av detta.  

Det samtliga elever har gemensamt är en medvetenhet kring hur de använder sig av dessa 

verktyg och uppkopplingen de medför. De flesta utarbetar en strategi för hur de ska förhålla sig 

till uppkopplingens möjligheter - en laddar inte ner tillhörande app till det sociala mediet 

Facebook exempelvis, en annan stänger ned de fönster på datorn där man tidigare chattat med 

vänner och vissa lägger mobilen på ljudlös eller placerar den i väskan när den stör för mycket. 

Likväl vet man när man ska använda mobilen, då den sociala interaktionen emellanåt kräver 

diskretion, och när det är fritt fram att oopponerat söka de nöjen en internetuppkoppling kan 

innebära. Det ska även läggas på minnet att många inte gör någonting åt det överhuvudtaget. 
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Den sociala aspekten - och de sociala möjligheter som IKT bidrar med - görs mer förståelig 

med hjälp av Weilenmanns teorier kring mobility. Hon menar att ”[c]ontext, including the part of  it 

that is location, is not something which is easily provided; it is interactionally and continually 

negotiated.” Med hjälp av internet kan eleven således delta i social kontext placerade utanför det 94

fysiska rummet -  eleven förhandlar sin positionering med hjälp av valda IT-verktyg. Man kan 

utvidga resonemanget med hjälp av Torgny Sandgren och Simon Lindgrens artikel Unga 

deldagarkulturer. Deltagarkulturer karaktäriseras av goda möjligheter för personligt uttryck och 

engagemang. Sandgren och Lindgren diskuterar begreppet via LAN och lajv spel.  Samma 95 96

begrepp kan användas för att förklara den off-task relaterade IKT aktivitet eleven väljer att dela 

socialt. Eleven kan via deltagandet utföra, på ett personligt sätt, en handling som dels placerar 

hen utanför lektionens akademiska aktivitet, men även i en social, inneslutande kontext.  

Härtill bör det läggas till tonåringens komplexa övergång från ung till vuxen - även fast 

inneslutning fortfarande är en central del av gymnasistens världsbild handlar gymnasietiden om 

ett cementerande av den individualiserade personligheten. Eleven söker sitt egna uttryckssätt och 97

använder tillgängliga verktyg till att göra så. Tidigare har Lindgrens deltagarkulturer nämnts, 

faktumet är dessutom att tekniken kan användas till att konstruera personlig identitet. Rich Ling 

beskriver hur människor i allmänhet har gjort mobiltelefonen till en dimension av ens 

personlighet och en symbolisk artefakt (”symbolic item”) - där sättet vi använder dessa signalerar 

till omvärlden hur vi önskar att bli sedda. Vi definierar vår självbild delvis efter hur vi använder 

mobiltelefonen. På så vis går det att förklara varför elever väljer att ha på mobiltelefonen, eller 98

datorn/surfplattan, under lektionstid trots att de tycker att den stör.  

Värdet i att vara tillgänglig innebär att eleven inte behöver undgå viktig social information och 

inneslutning, en signalerar för omvärlden att de är på ett visst sett. Ling diskuterar alltså 

mobiltelefonen på det sättet men ytterst lite talar emot att annan teknik med internetuppkoppling 

skiljer sig.  Det går att tala om ett behov av ständig uppkoppling som en möjlighet till personligt 

uttryck. Mikael Alexandersson diskuterar dels hur människan idag kan skapa sin egen identitet 

samt till en vid bemärkelse ges bekräftelse via sociala medier - det, tillsammans med faktumet att 

mediernas ständiga närvaro skapar ett större behov av att vara uppdaterad och kontaktbar.  99
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Som redskap för lärande aktivitet och annan on-task relaterad verksamhet måste tekniken även 

där betecknas som vanlig och viktig för eleven. Först och främst för att söka information. Men 

också för att sortera bland den information skolan ofta administrerar - båda de intervjuade menar 

att webbportaler som Schoolsoft betecknas som något underlättande. Jennie uttrycker det såhär;  

”Att läraren använder ett kommunikationssätt som elever aldrig använder sig av annars (fysiska 

papper exempelvis), är smått dödsdömt, och det vore bättre på alla vis ifall informationsflödet 

mellan elev och lärare kunde digitaliseras och anpassas till den ’nya generationens’[…]sätt att 

kommunicera” 

Jennies ställningstagande kan så klart inte betecknas som representativt för en hel generation, 

däremot är det kännetecknande för Roger Säljös tankar kring digital literacy eftersom han härmed 

betecknar läsande som en avgränsad färdighet. Han menar att elever idag utvecklar ett sätt att läsa 

på som är anpassat efter hur de söker och dechiffrerar information, information de oftast 

kommer i kontakt med via internet. Samma läsvana inspirerar elevens sätt att bemöta en viss sorts 

text.  Enligt detta perspektiv går det dock inte tillskriva ett mer specifikt sätt att bemöta och läsa 100

text för en hel generation; lärande förblir en ”innehållsberoende och situationsbunden 

företeelse” som givetvis lämpar sig olika från individ till individ. Det som däremot går att 101

urskilja är en nationell likriktning (se Findahl eller nämnd mätning av skolverket). Dessa fenomen 

kan delvis förklara skillnaderna mellan James användande av laptop under lektionstid med de 

elever som deltog i enkätundersökningen - de kan även belysa förutsättningarna för hur 

majoriteten av svenska gymnasieelever upplever och bemöter en text samt hur de hämtar in 

majoriteten av sin kunskap.  

!
!!!!!!!!!!!!!!

!40

 Säljö (2010), s.221100

 Ibid, s.142101



!
6. Konklusion  
  
I anknytning till studiens syfte har elevers användande av IKT och IT-verktyg studerats, belysts 

och nyanserats via en triangulär metoddesign. Med kvalitativ och kvantitativ data har en 

beskrivande bild kunnat synkroniseras med samt problematisera en diskussion av förklarande 

karaktär. Data har diskuterats mot ett teoretiskt ramverk bestående av ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, ungdomskultur i allmänhet och på internet, ett perspektiv på mobil 

kommunikation och informationsteknik samt hur det kan påverka tonåringar. Ambitionen var att 

ge en dynamisk bild av de olika, samverkande processer som föranleder de olika drivkrafter som 

syftet avsett att studera och frågeställningarna besvara.  

Först och främst; datan kan inte ge en generell beskrivning av hur gymnasieelever använder sig 

av IKT och IT-verktyg i klassrummet. Geografiska och sociala faktorer är exempel på ytterligare 

perspektiv som skulle kunna adderas till studieområdet - ett genusperpsektiv eller ett Bordieu-

inspirerat kapital-perspektiv är förslag på infallsvinklar studieläget skulle kunna gagnas av. Av 

samma anledning, datans begränsade omfattning, kan det heller inte ges förslag på hur IKT-bruk 

bör regleras i klassrummet. Primärt för att sådana strategier inte varit ämne för studien, för det 

andra tyder data och tidigare forskning på att olika elever reagerar olika på regelsättning, en 

regelsättning som kräver förhandling och ytterligare perspektiv - ett ämne som visserligen skulle 

kunna utgöra en intressant studie. Det skulle även gå att diskutera tillgången till IKT utifrån ett 

jämlikhetsperspektiv - är det rättvist att låta elever använda egen IKT-utrustning under 

lektionstid?   

Slutsatser som kan dras är först och främst att gymnasieelevers sinnesnärvaro störs under 

lektionstid när de har tillgång till internet, vare sig det är via mobiltelefon, dator eller surfplatta. 

Detta i sig är intet nytt. Skolelever har sedan skolans uppkomst tittat ut genom fönstret vid 

tristess, ansett att sociala mål är mer eftersträvningsvärda än akademiska eller sökt för stunden 

mer attraktiva aktiviteter än säg ett avancerat mattetal. Däremot har skolelever aldrig tidigare haft 

tillgång till en sådan effektiv portal, eller medium, för all nämnd aktivitet som IKT kan föra med 

sig som således den akademiska aktiviteten tvingas konkurrera med. För även fast eleven, 

bevisligen i stor utsträckning, utarbetar strategier för hur de ska hantera mobiltelefonens eller 

datorns möjligheter till förströelse så uppsluts de mer eller mindre automatiskt i en social sfär och 

den myriad av diverse möjligheter till förströelse IT-verktyg tillhandahåller. Det går även att 

argumentera att elevens personliga artefakter både signalerar fragment av användarens identitet, 

precis som att majoriteten av de studerade eleverna förlänger sin identitet via internet.  

Av studien blir det också tydligt att eleven söker strategier för att göra sig tillgänglig socialt 

under lektionstid via internet. Internet har dessutom blivit ovärdeligt i studiesyfte. Helst använder 
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dagens elever olika verktyg för olika syften - åtminstone är det en förekommande strategi för att 

bibehålla fokus på en sak i taget. Det är inte ovanligt att eleven utför sociala mål via telefonen 

emedan datorn tjänar mer akademiskt syftade mål.  

Eleven förhåller sig olika till nämnda artefakter beroende av uppenbara faktorer såsom tillgång 

och regler, men även på grund av mer komplexa fenomen så som huruvida datorn man använder 

är privat eller av skolan temporärt tillhandahållen. 

Slutligen, elevens relation till IKT under lektionstid är komplext. Faktorer som motivation, 

lärarens inlevelse, olika lektionsmoment påverkar eleven. Av intervjuerna framgår det av ena 

deltagaren att under lärarens genomgång undanhålls sociala medier och spel, ändå nämns det 

senare under intervjun att mobiltelefonen nyttjas då diskretion är ett måste för att exempelvis 

kunna svara på SMS. Det är lätt att således fråga huruvida det finns möjlighet för en elev att avstå 

frestelsen att utföra off-task relaterad aktivitet under lektionstid då de inte förnekas tillgång till 

internet. Av enkäten framgår det att 15 av de 64 tillfrågade eleverna aldrig tillämpar förströelse 

eller social aktivitet under lärarens genomgång - vilket betyder att en övervägande majoritet ändå 

gör det. Genomgående är det att eleven förhandlar utifrån hierarkiskt avvägda kategorier var 

prioriteringen och fokus bör placeras. 

Hur mobiltelefonen, eller datorn/surfplattan hanteras påverkas av nämnda faktorer - däremot 

kommer utvecklingen inte stävjas och IKT kommer att utvecklas till mer gångbar och attraktiv 

för kommande generationer. Tillhörande kompetenser är inte enbart allmännyttiga för samhällets 

medborgare, de är berikande och i många fall förutsättning för lärande; en faktor som kommer 

genomsyra skolan kommande generationer. 

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!
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Bilagor  !
Bilaga 1 Enkät  !

Enkät - IT & IKT i klassrummet  

Jag är:         o man o kvinna ålder:______ 
Årskurs: 
Gymnasieprogram: !
DEL 1. Mobiltelefon  !
1. Jag har tillgång till internet på min mobiltelefon  
o Ja, men inte under lektionstid 
o Ja, alltid   
o Nej 
o Nej, jag stänger av den funktionen under lektionstid     !
2. Hur ofta använder du din mobiltelefon under lektionstid?  
o mindre än en gång per dag   
o Några gånger per dag  
o en gång per lektion      
o flera gånger per lektion  !
3. Kryssa för den beskrivning/de beskrivningar som passar bäst in på dig. 
        O  Jag använder aldrig min mobiltelefon under lektionstid. Jag har den avstängd. 
        O  Jag använder min mobiltelefon under lektionstid för att svara på akuta ärenden - 

såsom att en olycka har drabbat familjen.  
        O Jag använder mobiltelefonen som hjälpmedel till lektionsarbetet på följande sätt: 
         a) Slå upp saker via internet b) miniräknare c) annat  
        O Jag skickar och svarar på SMS/MMS under lektionstid. 
        O Jag kollar sociala medier (Instagram, Facebook, Snapchat) 

 via mobiltelefonen under lektionstid  
        O Jag tar emot och ringer samtal under lektionstid  !

4. Under följande lektionsmoment använder jag min mobiltelefon  
O Jag använder inte min mobiltelefon under lektionstid 
O När läraren håller genomgång  
O När jag arbetar individuellt   
O När vi arbetar i grupp  
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5. Hur viktig anser du att tillgången till din mobiltelefon är under lektionstid, på en 
skala 1-10 där 1 är ’onödig’ och 10 ’ovärderlig’  

                                                                     
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 !

6. Anser du att din mobiltelefon stör dig under lektionstid? I sådana fall, hur?  !!!!
Om svaret är ja: 
b) Stänger du i sådana fall av telefonen !!!

DEL 2: Bärbar dator & andra IKT-verktyg  !
1. Hur ofta använder du bärbar dator under lektionstid?  

o Varje vecka  
o Varje dag 
o Varje lektion       !

2. Kryssa för den beskrivning/de beskrivningar som passar bäst in på dig. 
        O  Jag använder aldrig bärbar dator under lektionstid. 
        O  Jag använder bärbar dator under lektionstid till att svara på/skicka e-post.  
        O Jag använder bärbar dator som hjälpmedel till lektionsarbetet på följande sätt: 
             a) Slå upp saker via internet b) miniräknare c) för anteckningar  
      d) annat  
        O Jag spelar spel på bärbar dator under lektionstid som är a) på internet b) förinstallerade 

c) installerade av mig         
O Jag kollar/svarar på meddelanden/chattar på sociala medier (Instagram, Facebook, 
    MSN etc)  via bärbar dator under lektionstid.  !
3. Under följande lektionsmoment använder jag bärbar dator.  

       O Jag använder inte bärbar dator under lektionstid 
       O När läraren håller genomgång  
       O När vi arbetar individuellt   
       O När vi arbetar i grupp 
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4.  Hur ofta använder du stationär dator under lektionstid?  

    o Varje vecka  

    o Varje dag 

    o Varje lektion  !
5. Kryssa för den beskrivning/de beskrivningar som passar bäst in på dig. 
        O  Jag använder aldrig stationär dator under lektionstid. 
        O  Jag använder stationär dator under lektionstid till att svara på/skicka e-post.  
        O Jag använder stationär dator som hjälpmedel till lektionsarbetet på följande sätt: 
             a) Slå upp saker via internet b) miniräknare c) för anteckningar  
  d) annat  
          O Jag spelar spel på stationär dator under lektionstid       
          O Jag kollar/svarar på meddelanden/chattar på sociala medier      
      
6. Under följande lektionsmoment använder jag stationär dator.  
        O Jag använder inte stationär dator under lektionstid 
        O När läraren håller genomgång  
        O När jag arbetar individuellt   
        O När vi arbetar i grupp 1. !
 7. Använder du något annat IKT-relaterat verktyg (ex. surfplatta) under lektionstid än    
stationär dator, bärbar dator eller mobiltelefon? !
  
8. Hur viktig anser du att tillgången till dator är under lektionstid, på en skala 1-10 där  

 1 är ’onödig’ och 10 ’ovärderlig’  
                                                         
     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  !
  9. Anser du att din stationära dator/bärbara dator ’annat IKT-relaterat verktyg’ stör     

dig under lektionstid? I sådana fall, hur? !
   10. Använder du sociala medier, chat, mail, SMS/MMS eller spel under lektionstid  
    då läraren pratar/håller genomgång? 

O Aldrig  
O Det händer  
O Ibland   
O Ofta  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide !
IKT- Klassrumsmiljö  

- Introduktion:!

    Fokus är internet, mobiltelefoner, surfplattor och laptops samt hur de kan 
användas under lektionstid. Det kommer utgöra samtalsämnet. Ni kommer att vara 
anonyma. Detta är inte ett test, en kan inte svara rätt eller fel på de frågor som ställs. 
Tala fritt. Använd er gärna av egna erfarenheter. Ni är välkomna att ställa varandra 
frågor. För allas trevnad; vi försöker att inte avbryta varandras skrivande! !

Intervjun består av fem delar bestående av 5-7 frågor vardera - Tanken är att 
samtliga deltagare ska ges chansen att svara på varje fråga. Samtidigt är det givetvis 
frivilligt att svara på frågorna eller inte. !

Öppningsfrågor: !

Hur många av er har en mobiltelefon med tillgång till internet? !

Hur många av er har tillgång till en bärbar dator med tillgång till internet i skolan? !

Ungefär hur mycket tid lägger ni på er telefon/laptop per dag? !

Internet? !

Tema 1 !

Skapa en bild av hur eleverna använder sig av internet/laptop/dator/mobiltelefon/
surfplattor utanför klassrummet. !

Vad använder ni mobiltelefonen till utanför klassrummet? !

Vad använder ni er dator/laptop till utanför klassrummet? !

Finns det aktiviteter som lämpar sig bättre på mobiltelefonen snarare än datorn/
surplattan, eller vice versa? !

Hur viktigt är internet för er? !

Tema 2 !

Skapa en bild av hur eleverna använder internet/mobil/dator/surfplattor i skolarbetet. !

Får ni använda er dator/mobil/surfplatta när ni vill i skolan? !

Använder du din telefon till skolarbetet utanför klassrummet? !

Använder du din telefon till skolarbetet i klassrummet? !
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Använder du din dator till skolarbetet i klassrummet/utanför klassrummet? !

!
Tema 3!

Alternativa användningsområden av internet/dator/surfplattor i klassrummet. !

Hur ofta brukar ni internet under lektionstid? !

Via dator? !

Via mobiltelefon? !

Finns det aktiviteter du kan utföra på din dator men inte din smartphone/surfplatta, 
eller vice versa, under lektionstid? !

Använder du dig av SMS, MMS, mail, Facebook, Instagram, Snapchat, etc, under 
lektionstid? !

Vilka sorts lektioner? !

När under lektionen? !

Tema 4!

Hur upplever eleverna tillgången till internet, !

Har ni alltid tillgång till internet under lektionstid? !

Är det en fördel? !

När är det jobbigt att inte ha tillgång till internet? !

Är det någon gång jobbigt att ha tillgång till internet (främst i skolsyfte)?!!
!
!
!
!
!
!
!!!!!
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Bilaga 3  Observationsschema 

Observationsschema  

Elevbruk av IKT i klassrummet  
- Elev nyttjar smartphone under lektionstid!

- Elev nyttjar dator under lektionstid !

- Elev nyttjar internettjänst synligt via!

- a) Dator!

- b) Mobiltelefon!

- c) annan internetkompatible artefakt !

- Elev nyttjar Mobiltelefon till on-task relaterbar aktivitet !

- Elev nyttjar Mobiltelefon till off-task relaterbar aktivitet !

- Elev nyttjar laptop till on-task relaterbar aktivitet!

- Elev nyttjar laptop till off-task relaterbar aktivitet !

- Elev nyttjar annan internetkompatibel artefakt till on-task relaterbar aktivitet!

-  Elev nyttjar annan internetkompatibel artefakt till off-task relaterbar aktivitet!

!
Andra faktorer värda att beakta !

Försöker eleven dölja sitt IKT-bruk - i sådana fall - är det vanligare när eleven 
använder dator/mobiltelefon? !

!
Påverkar elevens placering i klassrummet internet/IKT bruk? !

!
Sker användandet slumpmässigt?!

!
Citat: !

!
!
!
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Situationsbeskrivning: 
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