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Abstrakt  
  
Syftet med studien var att beskriva elevers uppfattningar om digitala enheter kopplat till 
olika hälsoaspekter. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av 
semistrukturerade, kvalitativa intervjuer av 15 stycken elever i årskurs 6. Eleverna var 
indelade i par samt en grupp bestående av 3 elever.  
 
Resultatet visar att eleverna ser både fördelar och nackdelar med digitala enheter. De 
menar att deras sömn inte påverkas i negativ mening av de digitala enheterna, utan 
istället kan hjälpa vissa att somna. Flera elever anser att digitala enheter stör deras 
koncentration, både i och utanför skolan. De känner sig däremot inte stressade av dem. I 
elevernas sociala relationer kan digitala enheter gynna relationen med vänner, både när 
de umgås och för att bygga upp en närmare relation. Detta förutsätter att de digitala 
enheterna används på rätt sätt och att de inte avskärmar varandra, vilket kan vara 
negativt för relationen. I relationen med familjen används digitala enheter i mindre 
utsträckning än med vänner eftersom familjen finner det viktigare att vara utan digitala 
enheter då de umgås.  
 
Digitala enheter kan påverka möjligheterna till motion, eftersom eleverna ofta sitter 
eller ligger ned då de använder sina digitala enheter, men det finns också applikationer 
som främjar rörelse. Eleverna berättar att de blir inspirerade av bilder på mat som de ser 
i sociala medier.   

 
Resultatet visar även att det varierar huruvida eleverna känner sig beroende av sina 
digitala enheter (främst mobiltelefonen) eller inte. Eleverna menar att det är enklare att 
vara utan sina digitala enheter om ingen annan heller använder dem, än om de skulle 
vara ensamma om att inte kunna använda sina digitala enheter.  
 

Nyckelord  
Beroende, Digitala enheter, Hälsa, Koncentration, Kost, Mellanstadieelever, Motion, 
Sociala relationer, Stress, Sömn 

 
English Title  
Digital devices – for better or for worse  
The perceptions of primary school pupils on the influence of digital devices on health.  

 
Tack 
Jag vill tacka alla som medverkat och gjort studien möjlig att genomföra. Ett extra stort 
tack till Gunilla Gunnarsson för all handledning. 
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1 Inledning 
Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver utvecklingen av svenska barns psykiska hälsa 
som oroande efter en internationell enkätstudie gjord på 11-, 13-, och 15-åringar år 
2017/18. Även Socialstyrelsen (2017) menar att den psykiska ohälsan bland barn och 
unga vuxna ökar. Vidare har den fysiska aktiviteten för 12- och 14-åringar minskat 
mellan åren 2000 och 2017, samtidigt som svenskars kondition i allmänhet försämrats 
under de 20 senaste åren (Ekblom Bak, m. fl., 2018; Raustorp & Fröberg, 2018). Under 
samma tid har användningen av digitala enheter ökat markant. I den här studien avses 
mobiltelefon, dator och läsplatta som digitala enheter.    
 
Digitala enheter är ett omtalat ämne. De öppnar en ny värld där vi får möjlighet att 
kommunicera med människor från hela världen när som helst, ta del av andras kulturer 
och där en stor del av all världens information endast finns några knapptryck bort. Det 
låter nästan för bra för att vara sant, kan något ha så mycket gott med sig utan några  
negativa konsekvenser? Den senaste generationerna har varit de enda som har levt med 
digitala enheter under hela sina liv. Hur denna tämligen radikala förändring påverkar 
människor på sikt kommer att ta lång tid att ta reda på. Det utförs dock ständigt studier 
om digitala enheters påverkan ur olika aspekter, men det har inte gett några entydiga 
resultat eftersom frågan är komplex. Det finns flera indikationer som visar att en hög 
användning av digitala enheter som mobiltelefon, läsplatta och dator kan ha en negativ 
inverkan på barn och ungdomars hälsa (Twenge & Campbell, 2018; Thomée, Härenstam 
& Hagberg, 2011; Gladius, Sowmiya, Vidya, Archana & Roseline, 2018; Raustorp & 
Fröberg, 2018). Samtidigt visar Przybylski och Weinstein (2017) att en måttlig 
användning av digitala enheter inte har några negativa effekter på den psykiska hälsan. 
 
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer 
och beroendeframkallande medel är en del av läroplanens centrala innehåll för biologi i 
årskurs 4-6 (Skolverket, 2017). Det finns studier som pekar på att digitala enheter 
påverkar sömn, kost, motion och sociala relationer (Twenge & Campbell, 2018; Thomée 
m.fl., 2011; Gladius m.fl., 2018: Park & Lee, 2012). Dessutom finns det studier som 
pekar på något som kan kallas ett mobilberoende (Warzacha & Pawlak, 2017). Därför är 
det intressant att se hur eleverna själva anser att digitala enheter påverkar deras psykiska 
och fysiska hälsa. Kunskap om detta kan hjälpa lärare att utgå från elevernas 
utgångspunkt och uppfattningar i biologiundervisningen om psykisk och fysisk hälsa. 
 
Det pågår en ständig diskussion om att elever ska få kunskaper om digitala verktyg och 
använda dem som hjälpmedel, parallellt med diskussionen om mobilens vara eller inte 
vara i klassrummet, skärmtid och så vidare. Samtidigt som elever på mellanstadiet är barn 
som vuxna behöver ansvara över är elevinflytande viktigt. Elevers egna uppfattningar är 
därför en viktig faktor i dessa beslut.  
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2 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel redovisas tidigare studier som visar digitala enheters påverkan på olika 
hälsofaktorer. Inledningsvis presenteras en övergripande ingång till hälsans påverkan av 
digitala enheter, därefter hur digitala enheter påverkar människors sömn, koncentration, 
stress, sociala relationer, kost och motion. Avslutningsvis presenteras tidigare studier 
som kopplar digitala enheter till ett beroende.  

2.1 Digitala enheter och hälsa 
Resultaten på i en studie gjord på 10 829 isländska barn i åldern 10-12 år pekar på att en 
skärmtid på fyra timmar eller fler om dagen kan ha negativ inverkan på den psykiska 
hälsan (Yang, Helgason, Sigfusdottir, & Kristjansson, 2013). De som har en skärmtid 
på fyra timmar eller fler uppger i högre grad än de som har mindre skärmtid att de 
känner sig ensamma, har dålig aptit, har lätt för att gråta eller vill gråta, upplever 
sömnsvårigheter, har mindre intresse för att göra saker samt känner sig nedstämda och 
uppgivna inför framtiden (Yang, m. fl., 2013). Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver 
utvecklingen av svenska barns psykiska hälsa som oroande efter en internationell 
enkätstudie gjord på 11-, 13-, och 15-åringar år 2017/18. Av barnen som är 15 år 
uppger 86 % av pojkarna att de är nöjda med livet, samtidigt har 35 % av pojkarna haft 
minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan. Bland flickorna uppger 77 % 
att de är nöjda med livet, men 62 % har minst två psykosomatiska besvär mer än en 
gång i veckan. Även Socialstyrelsen (2017) menar att den psykiska ohälsan bland barn 
och unga vuxna ökar.  
 
Resultaten är dock inte entydiga och digitala enheter ger inte bara negativa effekter på 
hälsan (Przybylski & Weinstein, 2017). En studie gjord på 120 115 stycken 15-åringar i 
Storbritannien visar att det finns en icke-linjär korrelation mellan skärmtid och psykisk 
ohälsa. Resultatet visar istället att en måttlig skärmtid inte pekar på några negativa 
effekter på den psykiska hälsan. Skärmtiden visar inledningsvis positiv inverkan på den 
psykiska hälsan för att sedan sjunka, vilket indikerar att en måttlig användning kan vara 
mer positivt för den psykiska hälsan än ingen skärmtid alls. Författarna menar att 
studier kring digitala enheter behöver beakta fler faktorer för att kunna ge ett 
tillförlitligt resultat. Kritik riktas mot att slå samman all skärmtid vid alla tider, eftersom 
det kan ge en skev bild av negativa effekter för den psykiska hälsan. I deras studie delas 
skärmtiden upp mellan TV och film, tv-spel, datorer och smarttelefoner, och 
användningstiden delas dessutom upp på veckodagar och helger. Resultaten kopplas 
sedan till The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). Denna skala 
består av 14 kriterier som berör främjandet för den psykiska hälsan, till exempel om 
personen har känt sig optimistisk inför framtiden, känt sig utvilad, älskad och så vidare. 
Resultatet visar att tv-spel och tv-tittande kan pågå under längre tid än användandet av 
andra digitala enheter, innan det visar negativa resultat. Det indikerar att det finns 
skillnader mellan olika digitala enheters påverkan på hälsan. Under helgdagar kan 
tonåringarna använda digitala enheter under längre tid än på vardagar innan deras 
psykiska hälsa påverkas negativt, med undantag för smarttelefoner. Under helger tar det 
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endast en timme innan användningen av smarttelefoner ger en negativ inverkan på den 
psykiska hälsan och tiden är ännu kortare på vardagarna (Przybylski & Weinstein, 
2017).  
 
Det visas även i en studie om barn och ungdomars skärmtid, att en hög skärmtid kan 
påverka olika hälsoaspekter (Twenge & Campbell, 2018). Vårdnadshavare till 40 337 
barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år deltog i studien och fick svara på frågor som 
berörde barnens hälsa i förhållande till deras skärmtid. Resultatet visar att den generella, 
totala skärmtiden per dag var cirka 3 timmar och ökade med barnens ålder. Det visar 
även att det inte finns någon signifikant skillnad för hälsan mellan att spendera en 
timme, eller ingen tid alls framför skärmen. När skärmtiden ökar uppstår däremot fler 
skillnader. Höganvändare, med en skärmtid på 7 timmar eller fler per dag, har 
signifikant högre risk att bli diagnostiserade med ångest och depression än 
låganvändare som har en skärmtid på 1 timme per dag (Twenge & Campbell, 2018).    

2.2 Digitala enheter och sömn  
En studie gjord i Sverige på 4 156 unga vuxna i åldern 20-24 år, med uppföljning efter 
ett år, undersökte aspekterna mobiltelefonanvändning, krav på tillgänglighet, vilken 
upplevd stress den tillgängligheten medför, upplevd överanvändning av mobiltelefonen 
och att bli väckt av mobiltelefonen på natten (Thomée m. fl., 2011). Resultaten visar att 
det finns samband mellan hur mobiltelefoner används och den psykiska hälsan för unga 
vuxna. Mer än elva sms och telefonsamtal om dagen räknades som en hög 
användningsfrekvens av mobiltelefonen, vilket uppnåddes av 22 % av de medverkande 
männen och 24 % av de medverkande kvinnorna. En hög mobiltelefonanvändning var 
en riskfaktor för sömnstörningar bland män. Studien indikerar att de som väcks av 
telefonen på natten har ökad risk för sömnsvårigheter. I den här studien var det dock få 
som regelbundet blev väckta på natten av mobiltelefonen (Thomée m. fl., 2011).  
 
Man har även visat att smarttelefoner kan påverka människors sömn (Gladius m. fl., 
2018). Resultatet visade att användningsfrekvensen är från 5 minuter till 10 timmar per 
dag, där medianen ligger på 2 timmar per dag. Studien visar signifikanta samband 
mellan mängden mobilanvändning och sömnkvaliteten. Av personerna som använder 
smarttelefonen 1-2 timmar per dag, har 65,7 % dålig sömn, i jämförelse med de som 
använder mobilen mer än två timmar per dag – av dem har 79,2 % dålig sömn. Ju högre 
resultat personerna har fått på Mobile Phone Problem Use Scale desto sämre 
sömnkvalitet har de haft (Gladius, m.fl., 2018).  

2.3 Digitala enheter och koncentration och stress 

Digitala enheter kan medföra en ökad tillgänglighet. Studien av Thomée m. fl.  (2011) 
visar att var fjärde person upplever att de förväntas vara tillgängliga dygnet runt, medan 
majoriteten känner de behöver vara tillgängliga dagligen. Samtidigt är det bara några 
procent som upplever kraven på tillgänglighet som stressfullt (Thomée m fl., 2011). 
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Även Twenge och Campbells (2018) studie visar att de som har en skärmtid på 7 
timmar eller fler per dag har svårare att hålla sig lugna, vara nyfikna och slutföra 
uppgifter. 
 
Det är ett dilemma hur studier som undersöker digitala enheters påverkan på hälsan ska 
genomföras och tolkas. Användningen av digitala enheter och ett engagemang i de 
digitala enheter behöver inte vara samma sak (Harwood, Dooley, Scott, & Joiner, 
2014). Användandet av digitala enheter kan till exempel mätas med antalet 
meddelanden eller samtal en person får per dag. Engagemanget kan däremot vara hur 
mycket en person tänker på till exempel sin smarttelefon, hur benägen hen är på att titta 
om något har hänt och vilka negativa konsekvenser det kan få om smarttelefonen inte är 
tillgänglig, vilket är svårare att mäta. Engagemanget kan i sin tur påverka beteendet, till 
exempel att individen har telefonen nära och tittar på den ofta. 274 personer 
genomförde en enkät som hade beaktat detta sätt att se på användandet av digitala 
enheter. Det visar att det inte är mängden användning av digitala enheter som påverkar 
den mentala hälsan utan hur stort engagemanget är. Ett högt engagemang i de digitala 
enheterna är prediktiva för stress och depression (Harwood, m.fl. 2014).    

2.4 Digitala enheter och sociala relationer  
I den tidigare nämnda studien av Twenge & Campbell (2018) klassificerades 
höganvändare som de som hade en skärmtid på 7 timmar eller fler per dag och 
låganvändare som de som hade en skärmtid på en timme, eller mindre, per dag . Studien 
visar att höganvändare grälar oftare med sina vårdnadshavare, anses vara svårare att ta 
hand om och har större svårigheter i att skaffa vänner. Även gruppen som har fyra 
timmars skärmtid har de i de flesta fallen högre risk för sämre hälsa än låganvändare 
(Twenge & Campbell, 2018). Smarttelefoner kan också minska nöjet med sociala 
interaktioner som sker i verkliga livet (Dwyer, Kushlev & Dunn, 2017). 300 personer 
fick var och en äta tillsammans med vänner och familj på en restaurang, varav hälften 
fick ha en smarttelefon på bordet och de andra ombads att inte ha den framme. De som 
hade smarttelefonen framme kände sig mer distraherade och därmed minskade även 
nöjet av interaktionen med de andra personerna (Dwyer m. fl., 2017).  
 
En annan studie visar att behoven för användandet av smarttelefoner påverkar vilken 
effekt det ger på sociala relationer (Park & Lee, 2012). En studie genomförd år 2012, på 
279 Sydkoreaner i åldern 18-28 år visar att det finns olika behov av smarttelefonen. De 
är i fallande ordning; att bry sig om andra, trender, kommunikation, information, 
tillgänglighet och att fördriva tid. Resultaten visar också signifikanta samband mellan 
behoven för användandet av smarttelefonen och överbryggande och sammanlänkande 
relationer. Anledningarna till att använda smarttelefonen är positiva för de 
sammanlänkande relationerna, mellan människor som redan känner varandra väl och är 
lika. Anledningarna är dock negativa för överbryggande relationer, mellan människor 
som inte känner varandra väl och som är olika. Eftersom smarttelefonen är positiv för 
sociala relationer med till exempel familj och vänner, som i sin tur är positiv för den 
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psykiska hälsan, kan smarttelefoner påverka sociala relationer positivt. Resultaten visar 
även att personer ser smarttelefonen som ett socialt stöd, till exempel kan vara att få 
hjälp av andra människor och vara del i ett stödjande socialt nätverk (Park & Lee, 
2012). Samtidigt visar Thomée m. fl. (2011) i sin ovan nämnda studie på det motsatta. I 
den studien har mobiltelefonen inget samband med socialt stöd för kvinnor och lågt 
socialt stöd för män.   

2.5 Digitala enheter och kost och motion  
Svenskars kondition har försämrats under de senaste 20 åren (Ekblom m. fl., 2018).    
Under åren 1957-2017 har 350 000 svenskars kondition i åldern 18-74 år undersökts. 
Studien visar på en försämring av konditionen. Störst försämring har skett i den yngsta 
åldersgruppen, 18-34 år. Det har även skett en generell viktökning, som är en 
bidragande faktor till den försämrade konditionen. Andelen personer med dålig 
kondition ökade under denna period från 27 % till 46 % (Ekblom m. fl., 2018). Dessa 
data gäller vuxna, men det finns liknande indikationer även för barn. Den fysiska 
aktiviteten undersöktes år 2000 för barn i åldrarna 8, 11 och 14 år (Raustorp & Fröberg, 
2018). Sedan jämfördes den med en likadan undersökning med barn i samma åldrar år 
2017. Det visade sig att den genomsnittliga veckodagsaktiviteten inte hade minskat för 
8-åringarna. För pojkarna hade det till och med skett en ökning till år 2017. Hos 12-
åringarna hade det däremot skett en minskning av den genomsnittliga 
veckodagsaktiviteten med 12 %. En ännu större förändring hade skett hos 14-åringarna, 
som år 2017 visade 24 % lägre genomsnittlig veckodagsaktivitet för flickor och 30 % 
lägre för pojkar jämfört med år 2000. En möjlig förklaring till detta tros vara den 
massiva ökningen av internetanvändning på mobiltelefoner och läsplattor (Raustorp & 
Fröberg, 2018).     

2.6 Digitala enheter och beroende  
Beroende är ett problematiskt och svårdefinierat begrepp. En definition är att inte kunna 
kontrollera eller styra sitt begär efter berusnings- eller njutningsmedel 
(Nationalencyklopedin, 2019). Dock finns det ingen riktig skiljelinje mellan beroende 
och missbruk. Beroende påverkar hjärnans belöningssystem med abstinenssymptom vid 
uteblivande av medlet (Nationalencyklopedin, 2019). Människor som inte kan styra sitt 
begär efter digitala enheter skulle därför kunna vara beroende av dem.  
 
Mobilberoende är inte ett homogent begrepp, utan det finns olika typer av beroende till 
sin mobiltelefon (Warzecha & Pawlak, 2017). Det kan vara ett beroende av 
meddelanden, att känna sig tvungen att skicka och ta emot meddelanden, eller av att ha 
den senaste versionen av en mobiltelefon med de modernaste funktionerna. Det kan 
också vara ett behov av att synas med hjälp av mobiltelefonen, eller att vara beroende 
av att spela spel på mobiltelefonen när det finns lite tid över. Det kan också vara en 
rädsla för att mobiltelefonen ska stängas av, vilket gör att en laddare eller powerbank 
ständigt tas med. Om mobiltelefonen skulle stängas av finns det en risk för oro, dåligt 
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humör och till och med panik (Warzecha & Pawlak, 2017). I en studie utförd år 2014 på 
470 gymnasieelever i åldern 16-20 år visar det sig att 37 % uppfyllde kriterierna för risk 
för beroende av mobiltelefonen. Av studenterna uppfyllde 4 % redan kriterierna för 
mobilberoende. Undersökningsformuläret var utformat efter KBUTK (Mobile Phone 
Addiction Assessment Questionnaire), som omfattar  33 olika kriterier som används för 
att studera ett eventuellt mobilberoendes olika dimensioner, som har förklarats ovan 
(Warzacha & Pawlak, 2017).    
 
 

  



 

 10 (37) 

3 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva elevers uppfattningar om användandet, och synen på 
digitala enheter kopplat till hälsoaspekter som sömn, koncentration, stress, sociala 
relationer, kost, motion och beroende. Flera av dessa hälsoaspekter är valda utifrån 
läroplanens centrala innehåll för biologi (Skolverket, 2017).  
 
3.1 Frågeställningar   
 
 1. Hur uppfattar elever att digitala enheter påverkar deras  
- sömn? 
- koncentration och stress? 
- sociala relationer? 
- kost och motion? 
 
2. Om, och i så fall på vilket sätt anser elever att digitala enheter är 
beroendeframkallande?  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras val av undersökningsmetod, urval, hur genomförandet gått 
till, hur data bearbetats och vilka etiska aspekter som beaktats. Avslutningsvis beskrivs 
studiens tillförlitlighet samt metoddiskussion.  

4.1 Undersökningsmetod - Intervju 

Utifrån studiens syfte och frågeställningarna valdes semistrukturerade, kvalitativa 
intervjuer som datainsamlingsmetod. En kvalitativ intervju försöker förklara ett 
fenomen med hjälp av till exempel beskrivningar och kategorier (Larsson, 1986). En 
intervjuguide (bilaga 1) förbereddes, med fasta frågeområden men inte fasta frågor, 
vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2018a). Denna typ av 
intervju valdes för att ha möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad eleverna 
svarade och därmed få utförligare svar (Johansson & Svedner, 2001). En 
semistrukturerad intervju ger möjlighet till flexibilitet genom att frågor kan ändras 
utifrån tidigare intervjusvar, så att den intervjuade ges möjlighet att svara så utförligt 
som möjligt (Denscombe, 2018a). Det poängterades även för informanterna att det inte 
fanns några rätt eller fel svar, utan att det viktigaste var deras egna uppfattningar (jfr. 
Kvale & Brinkmann 2014). Vid intervjuerna var det betydelsefullt att informanterna 
kände förtroende för intervjuaren, vilket underlättades av kontakt sen tidigare (jfr. 
Johansson & Svedner, 2001). Samtliga intervjuer spelades in.  
 
Intervjuerna genomfördes i par och en grupp på tre elever för att få fler deltagare och 
därmed få större variation och fler resonemang i studien. Deltagarna fick även 
möjlighet att lyssna på varandras åsikter, vilket kan ge dem stöd. Det kräver dock en 
god dynamik och därför grupperades eleverna med hjälp av klassläraren (jfr. 
Dencombe, 2018a). Målet var att alla elever skulle hamna med någon de kände sig 
trygga med och att intervjuaren såg till att alla intervjuade fick komma till tals (jfr. 
Denscombe, 2018a).  

 4.2 Urval 
Urvalet av informanterna var bekvämlighetsurval, vilket innebär att utifrån lämpliga 
undersökningsplatser valdes den mest fördelaktiga, där varken mer tid eller resurser än 
nödvändigt behövdes (Denscombe, 2018b). Intervjuerna genomfördes på 15 elever i 
årskurs 6, i en klass som var bekant sedan tidigare. Skälet till att elever i årskurs 6 
valdes istället för t ex elever i årskurs 4 var även att det är troligare att eleverna i högre 
utsträckning har tillgång till digitala enheter som en egen mobiltelefon än i en årskurs 4. 
På grund av begränsningar i tid intervjuades endast en klass. 

4.3 Genomförande  
Först kontaktades klassläraren för ett godkännande, hjälp med att skicka ut missivbrev 
(bilaga 2) till elevernas vårdnadshavare samt bestämma datum för intervjuerna. I 
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missivbrevet fick vårdnadshavarna information om att studien beaktar de 
forskningsetiska principerna, därmed fick vårdnadshavarna och eleverna själva 
bestämma om de skulle vara med i studien eller inte (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). 
Missivbreven delades ut till 19 elever, varav 15 elever med vårdnadshavare godkände 
att delta i studien. 
 
Under en heldag genomfördes 7 intervjuer med 15 elever. Dessa elever hade, i samråd 
med klassläraren, blivit indelade i 6 par samt en grupp som bestod av 3 elever. Eleverna 
blev vid intervjun informerade om vad intervjun skulle handla om och att intervjuerna 
skulle spelas in. Då fick de återigen välja om de ville vara med, vilket alla fortfarande 
ville. De behövde inte svara på alla frågor om de inte ville och informerades om de 
etiska aspekterna som beaktades (jfr. Johansson & Svedner, 2001; Vetenskapsrådet, 
2002). 
 
Intervjuguiden följdes och för att få utförliga svar kompletterades intervjuguiden med 
följdfrågor beroende på vad eleverna svarade (jfr. Johansson & Svedner, 2001). 
Eftersom det tidigare hade genomförts två test-intervjuer som hade tagit ca 25 min 
fanns det en ungefärlig tid att förhålla sig till. Testintervjuerna, som genomfördes på två 
släktingar, genomfördes endast för att ta reda på ungefär hur lång tid intervjuerna skulle 
ta. Under intervjuerna med eleverna var det viktigt att vara lyhörd och kunna ställa 
olika följdfrågor till informanterna för att kunna få så uttömmande svar som möjligt, 
vilket påverkade tiden (jfr. Johansson & Svedner, 2001). På grund av olika följdfrågor, 
beroende på vad eleverna berättade, och att eleverna berättade olika mycket varierade 
tiderna på intervjuerna. Två av intervjuerna var ca 25 minuter och de andra fem 
intervjuerna var ca 45 minuter. Efter intervjuerna påbörjades databearbetningen.  

4.4 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in för att kunna göra en grundlig databearbetning (Dahlgren & 
Johansson, 2015) och analysen av resultatet utgick ifrån Dahlgren och Johanssons 
(2015) sjustegsmodell för analyser. Först lyssnades intervjuerna igenom flera gånger för 
att matrialet ska bli bekant. I samband med nästa steg transkriberades utvalda delar av 
intervjuerna. Denna bearbetning underlättar vid jämförelse av data (Denscombe, 2018a) 
Delar som var av relevans och som kunde vara till hjälp för att besvara 
frågeställningarna valdes ut.  
 
Vidare i analysmodellen identifieras likheter och skillnader (Dahlgren & Johansson, 
2015). Elevernas resonemang jämfördes för att hitta likheter och skillnader mellan dem. 
Enligt Dahlgren och Johanssons (2015) sjustegsmodell skulle nästa steg vara att 
kategorisera och namnge data. I denna studie var kategorierna redan förutbestämda 
utifrån frågeställningarna och berörde sömn, koncentration, stress, sociala relationer, 
motion, kost samt beroende. Det medförde att detta steg till viss del hade utförts 
tidigare, vid transkribering av relevanta delar, men underkategorier till de olika delarna 
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samt kategorin användning lades till vid detta steg. I det sista steget granskades 
innehållet i de olika kategorierna. 

4.5 Etiska aspekter  
Utifrån Vetenskapsrådets (2002) etiska aspekter beaktades informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet i studien. Informationskravet beaktades då elever 
och vårdnadshavare fick information via ett missivbrev (bilaga 2) om att jag skulle 
intervjua eleverna till mitt självständiga arbete i biologi. Vårdnadshavarna och eleverna 
fick besluta själva om eleverna skulle delta i studien eller inte, vilket är en del av 
samtyckeskravet. Vårdnadshavarna fick skriva under och lämna in missivbrevet om 
eleven skulle få vara med i studien. Eleverna fick även välja om de tillät inspelning av 
intervjun (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det togs hänsyn till konfidentialitetskravet genom att eleverna i studien fick största 
möjliga konfidentialitet. Skola och individer beskrivs i texten på ett sätt som gör att de 
inte kan identifieras. Nyttjandekravet beaktades genom att datainsamlingen endast 
används till mitt självständiga arbete. Jag försäkrade eleverna om att intervjuerna 
kommer raderas när studien är klar, och att endast involverade i studien kommer att 
kunna lyssna på dem. Eleverna informerades även om nyttjande- och 
konfidentialitetskravet, vilket är en del av informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att studien ska vara trovärdig och tillförlitlig har det tagits flera beslut gällande 
bland annat datainsamlingen. En aspekt som är en del av trovärdigheten är huruvida de 
som deltagit i studien känner igen sig i sina beskrivningar utifrån forskarens återgivning 
(Allwood & Erikson, 2017). För få bekräftat att eleven tolkats korrekt ställdes det 
uppföljande frågor som “så du menar att..?”. Intervjuerna är även inspelade, vilket ökar 
respondent-valideringen. Det ger möjlighet att lyssna på inspelningarna flera gånger för 
att kunna återge dem så likt som möjligt och utifrån det transkribera valda delar 
(Allwood & Erikson, 2017). Studien undersöker elevers uppfattningar och för att 
eleverna ska kunna ge utförliga svar och ha möjlighet att ställa eventuella frågor är 
kvalitativa intervjuer en lämplig metod för att besvara frågeställningarna, vilket gör 
studien mer trovärdig (jfr. Fejes & Thornberg, 2015).  
 
Under intervjuerna fanns det en förberedd intervjuguide att tillgå (bilaga 1) vilket ökar 
replikerbarheten av att olika intervjuare hade fått samma svar (Denscombe, 2004). 
Replikerbarheten kan trots det vara problematisk på grund av att människor kan svara 
olika vid olika tillfällen på samma fråga och det är flera faktorer som spelar in för 
elevernas svar (Trost, 2010). Samma intervjuguide användes under samtliga intervjuer, 
vilket visar på en nogrannhet som ökar tillförlitligheten (Fejes & Thornberg, 2015). Att 
eleverna intervjuades i par samt en grupp kan påverka trovärdigheten i svaren eftersom 
det finns en risk att de påverkar varandra. Risken minskar med att eleverna var indelade 
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efter vilka de kände sig trygga med. Intervjuguiden (bilaga 1) innehöll dessutom både 
positiva och negativa frågor angående digitala enheter för att minska risken för ledande 
frågor och riktade svar.  

4.7 Metoddiskussion  
Inför datainsamlingen uppkom det ett val mellan enkätundersökning och kvalitativa 
intervjuer. Enkätundersökningar hade kunnat ge en ytligare information och det finns 
risk för att frågorna kan missförstås eftersom vissa av frågorna kan tolkas på olika sätt 
(Johansson & Svedner, 2001). Vid en intervju finns det möjlighet att omformulera sig 
och ge exempel, det är även enklare för intervjuaren att läsa av om informanten förstår 
frågan.  
 
Enkätundersökningarna i min litteraturbakgrund har en bredd, men flera saknar en 
kontextuell information och en förståelse för faktorer som kan påverka resultatet. I 
litteratursökningen fann jag dessutom fler kvantitativa studier om digitala enheters 
påverkan på hälsan, där de mäter och visar samband mellan till exempel användningstid 
och sömnkvalité. Det gjorde att jag ville ta reda på om sambandet stämmer bland 
mellanstadieelever och eventuella förklaringar. Det bidrog till valet av en kvalitativ 
intervju-studie som ger större möjlighet att ta reda på vilka faktorer som kan påverka. 
Det finns också en större möjlighet att direkt reda ut eventuella svårtolkade svar. Hade 
enkätundersökningar valts hade det funnits en risk att eleverna inte hade skrivit lika 
mycket text på öppna frågor som de hade sagt under en intervju. Det kan vara svårare 
att formulera sig i text, samtidigt som det finns en möjlighet att eleverna hade givit än 
mer ärliga svar i en enkät, då de hade varit helt anonyma för klasskamrater och 
datainsamlare. 
 
I denna studie kan det faktum att eleverna intervjuades i par påverka resultatet. 
Beroende på vad den andra eleven svarar kan det påverka eleven att till exempel hålla 
med, vilket kan minska trovärdigheten i svaren. Eftersom eleverna var indelade i par 
med personer de kände väl minskade den risken. Par- och gruppintervjuer kan också 
öppna upp för nya tankar eller att eleven minns fler saker och att hen känner stöd i sin 
klasskamrat. Hade eleverna intervjuats enskilt hade det funnits risk för att vissa av 
eleverna gett korta svar. Tillförlitligheten i elevernas uppskattningar som rör till 
exempel användingstid, sömnkvalité, beroende och så vidare kan riskera att inte 
stämma överens med verkligheten. Dessa risker diskuteras i respektive avsnitt i 
reslutatdiskussionen.  
 
Om jag skulle gjort om studien skulle jag istället valt att lägga ner mer tid mellan 
intervjuerna och försökt genomföra intervjuerna under två heldagar. Genom att göra så 
hade jag fått mer tid för reflektion över elevernas svar mellan intervjuerna och därmed 
kunna lägga till vissa frågor till nästkommande intervjuer. Det blev vissa justeringar i 
frågorna, men de hade kunnat bli bättre om det hade funnits mer tid att reflektera mellan 
intervjuerna.  
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Om eleverna hade varit från fler olika skolor i Sverige hade det eventuellt kunnat ge en 
bredare bild, då elever från samma skola kan eventuellt ha liknande socioekonomiska 
bakgrund. Eftersom eleverna går i samma klass finns det dessutom en risk att just den 
klassen har en viss kultur angående digitala enheter, vilket betyder att resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut i en annan klass. Eleverna i den intervjuade klassen lämnar in 
sina mobiltelefoner när skoldagen börjar och får tillbaka dem när de slutar för dagen. 
Elever som har andra regler angående mobiltelefoner hade eventuellt gett ett annat 
resultat. Om jag skulle gjort om studien skulle jag försökt intervjua elever som både har 
denna regel och inte. Det är även noterbart att studien eventuellt inte är representativ 
över tid, på grund av digitala enheters snabba utveckling och därmed människors 
föränderliga vanor av de digitala enheterna.   
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultatet för studien. Resultatet delas in i kategorier efter 
digitala enheter kopplade till användning, sömn, koncentration, stress, sociala 
relationer, kost, motion och beroende. 5.1 till 5.6 tillhör frågeställning 1 och 5.7 tillhör 
frågeställning 2. Avslutningsvis sammanfattas resultatet.  

5.1 Digitala enheters användning 
I detta avsnitt presenteras de digitala enheternas användningstid, vad de används till, 
samt elevers synpunkter kring positiva och negativa effekter vid användande av digitala 
enheter. 
 
5.1.1 Användning och tid 
Under intervjuerna berättar samtliga elever att de använder digitala enheter dagligen. 
Majoriteten av eleverna uppger att de uppskattar sin användning till ca 2-3 timmar per 
dag, en elev uppskattar till 5 timmar per dag och en annan elev upp till 8 timmar per 
dag.  
 

Elev 4: Två-tre timmar per dag.  
 
Flera elever berättar att det kan vara svårt att ange användningstiden för de digitala 
enheterna eftersom det skiljer sig mellan veckodagar och helger – de digitala enheterna 
används i större utsträckning på helgen. En elev beskriver också att det kan vara väldigt 
olika, vissa dagar används de mycket och andra nästan inte alls.  
 

Elev 7: Men ibland använder jag den (mobiltelefonen) inte alls så mycket och ibland 
använder jag den jättemycket så jag kan inte säga hur många timmar exakt. 

 
5.1.2 Användningsområde 
Majoriteten av eleverna uppger att det är mobiltelefonen som används i störst 
utsträckning, några elever uppger datorn och några nämner även läsplattan. Oavsett 
vilken enhet eleverna använder gör de i stort samma saker på dem. De använder främst 
Youtube, sociala medier, som Instagram och Snapchat, och spelar spel. Eleverna har 
olika åsikter om vilken enhet de föredrar för att till exempel spela spel. Eleverna 
nämner vid enstaka tillfällen att de även använder digitala enheter till Netflix, Spotify, 
sms, läxor och Discord.  
 

Elev 8: Kolla sociala medier, Snapchat, Instagram..  
Elev 9: Snapchat och lite spel … mer så här småspel som man bara kör, när man har 
tråkigt.  
 

5.1.3 Positivt och negativt om digitala enheter 
Överlag tycker eleverna att digitala enheter kan vara både positivt och negativt. En elev 
tycker att tillverkningen av till exempel nya mobiltelefoner var dåligt för miljön. 
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Samtidigt kan det vara ett bra sätt att nå sina föräldrar på. Eleverna berättar att en för 
hög användning av digitala enheter kan vara negativt eftersom det till exempel tar bort 
tid från uppmärksamheten i sina sociala relationer med familjen.  
 

Elev 9: För att umgås är de inte så jättebra..  
Elev 8: Nej, men om man ska höra om någon kompis vill vara, är de bra.  
Elev 9: Ja, väldigt bra. Smidigt…  
Elev 9: Lite både och, till olika saker. 

5.2 Digitala enheter och sömn  
I detta avsnitt redovisas elevernas vanor av digitala enheter under natten och på kvällen 
innan de ska sova.  
 
5.2.1 Under natten 
Under intervjuerna framkommer det att majoriteten av eleverna har mobiltelefonen i 
sovrummet när de sover. De flesta av dem har den dock på flygplansläge eftersom de 
menar att de kan få strålning annars. Alla utom en uppger att de inte hör telefonen på 
natten och ingen menar att de vaknar av den.  
 

Elev 6: Jag brukar ha den avstängd, typ 2 meter bort…  
Elev 10: Jag brukar ha den (mobiltelefonen) vid mitt nattduksbord, i lådan [...] lite olika 
(om den är avstängd eller inte).  
Elev 6: Eller jag brukar ha den på flygplansläge ibland om jag behöver alarm och så, för 
mamma tycker det finns dåliga typ radiosaker som strålar ut i hjärnan, så jag lyssnar på 
henne. 

 
De elever som har mobiltelefonen utanför sovrummet varken hör eller vaknar av den.  
Ingen, oavsett om de har mobiltelefonen i sovrummet eller inte, uppger att de har en 
vilja att titta på den under natten, i så fall bara på klockan menar några enstaka elever. 
Vissa elever motiverar det med att då sover alla ändå så det finns inget att missa.  

 
Elev 4: Nej då sover jag ju…  

 
5.2.2 På kvällen 
Angående om telefonen hjälper eller stjälper att somna på kvällen, berättar några elever 
att det kan vara svårt att sluta titta på mobiltelefonen, men de flesta tycker att 
mobiltelefonen har motsatt effekt. De blir trötta av att titta på den och därmed hjälper 
den eleverna att somna.  
 

Elev 4: Jag brukar typ bli trött av den (mobiltelefonen) ibland [...] Om jag kollar till 
exempel på en video så blir jag väldigt trött efter så då somnar jag lättare.  
 

Vissa elever uppger även att lyssna på musik, avslappningsfilm eller ljudbok från 
mobiltelefonen får dem att somna lättare. Mobiltelefonen kan även underlätta om de 
känner sig rädda och några elever berättar att de då kan titta på något som får dem att 
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tänka på något annat, vilket gör det enklare att somna sen. De flesta eleverna menar att 
de sover bra och inte har några större problem med sömnen. De som har svårare att sova 
menar att det ofta beror på ljuset (beroende på årstiderna) och ljud från till exempel bilar 
utifrån.     

5.3 Digitala enheter och koncentration och stress  
I detta avsnitt presenteras hur eleverna uppfattar att digitala enheter påverkar deras 
koncentration, utanför och i skolan. Avslutningsvis presenteras uppfattningen av stress 
kopplat till digitala enheter.  
 
5.3.1 Koncentration 
Eleverna anser att digitala enheters påverkan på koncentrationen är beroende på 
situation, men att de känner att de måste titta på mobiltelefonen, vilket kan störa 
koncentrationen. Om de har mobiltelefonen i närheten då de ska göra sina läxor tycker 
alla elever att det är svårare att koncentrera sig på läxorna. De beskriver att det svåraste 
är om någon skickar ett sms eller att de får någon notis, då vill de se vad det är direkt.  

 
Elev 5: Om man ska fokusera på sin matteläxa och så hör man så här i bakgrunden att 
det kommer vibrationer och ljud från mobilen så kan man bli okoncentrerad, då måste 
man gå dit [...] man är stressad över vad man får för saker, man vill öppna det liksom, 
som när man fyller år vill man öppna alla presenter. 

 
Eleverna beskriver också att det är lätt hänt att de ska ta en liten paus på 5 minuter som 
helt plötsligt blir till en timme.  
 
5.3.1.1 I skolan 
Samtliga elever som deltog i intervjuerna får inte ha mobiltelefonen i skolan, utan 
lämnar in den i en mobillåda på morgonen och får tillbaka den när skolan slutar för 
dagen. Eleverna i intervjun har däremot tillgång till varsin dator under skoldagen. 
Eleverna menar att regeln att lämna in mobilen har fördelar, som att det gör att de 
umgås mer, att de rör sig mer på rasterna, de riskerar inte att mobilerna blir stulna eller 
att någon skulle ta kort. Många uppger att de inte tror att det skulle vara ett problem om 
de hade fått ha tillgång till mobiltelefonerna. Trots det berättar alla att de själva skulle 
ha svårt att låta bli mobiltelefonen om de skulle ha eget ansvar för den och att den låg i 
bänken eller ryggsäcken.  

 
Elev 1: Jag tror inte det hade gått så bra. 
Elev 2: Nej då är det bättre att vi låser in dem…  
Elev 3: Nej på så sätt är det bättre att vi låser in dem då har vi ändå koll att nycklar och 
mobilen ligger på ett ställe och det är bara lärare och de med nycklar som kommer in där.  
Elev 2: Och sen kan det ju vara när det är så lätt att bara öppna bänken och ta upp den då 
kan vara vara att man tänker åh jag måste ta upp telefonen liksom.  
Elev 1: Om man har den på och får typ ett sms då vill man nog kanske kolla.  
Elev 3: Ja sen kan man ju sätta på flygplansläge så att det inte kommer fram något, men 
det är ändå så här, det triggar en lite…  
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Majoriteten av eleverna anser att det är enklare att koncentrera sig på en skoluppgift när 
de skriver för hand, men att det är lättare att skriva på datorn eftersom de tycker att de 
får ont i handen av att skriva för hand. När eleverna gör uppgifter på datorn berättar de 
att det är lätt att komma in på andra sidor, att de börjar söka på något som leder till 
något annat och så vidare.  
 
Det varierar huruvida eleverna känner att lyssna på musik hjälper deras koncentration.  
Ett par elever anser att när de är trötta eller om det är en svår uppgift hjälper det inte att 
lyssna på musik, utan då behöver de ta ut sina hörlurar. Vilken typ av musik det är 
spelar också roll. När eleverna lyssnar på musik i skolan lyssnar de mest på låtar på 
youtube. Många elever påpekar dock att detta är något som kan störa koncentrationen 
eftersom de ska söka på låtar och då får ändra webbläsare, vilket ger avbrott och 
möjlighet att skifta fokus. Dessutom kan det vara svårt att veta vilken låt de ska lyssna 
på eller lätt fastnar på sidan och så vidare.  
 

Elev 5: Det är nog att man är mer koncentrerad när man skriver på papper, för då kan man 
liksom bara fokusera på vad man skriver. Men om man har sin dator, och så kanske man 
lyssnar på musik samtidigt, och då kanske det kommer reklam och så tar man bort 
reklamen och så tappar man bort sig kanske.  
Elev 7: Jag tycker också det, men jag tycker det är lättare att skriva på dator för jag får 
alltid ont i handen när jag skriver med den, så därför tycker jag det. [...] Jag tycker är 
lättare att koncentrera sig på pappret men det är svårare att skriva om man ska skriva 
mycket för då får jag ont i handen […] Man kanske tänker på någonting och då vill man 
kolla upp det (på datorn) och så kollar man på det och så kommer någonting annat och så 
kollar man på det och så.  

 
5.3.2 Stress  
Eleverna säger att de inte känner sig stressade av sina digitala enheter. Däremot 
uppkommer stress vid andra frågor kopplat till digitala enheter. En elev beskriver att 
hen känner stress av att snabbt vilja se sina notiser och en annan elev skulle uppleva det 
som stressande att vara utan sin mobiltelefon. En elev upplever att hen känner sig 
stressad om hen ägnat för lång tid på en digital enhet som bara var tänkt som en kort 
stund, eftersom hen egentligen skulle göra något annat under den tiden. En annan elev 
menar istället det omvända – om hen haft en stressig dag kan hen lugna ner sig och 
koppla av genom att titta på en film eller spela på datorn eller mobilen. I övrigt berättar 
eleverna att de kan känna sig stressade över skolan, att hinna med läxor och prov.   

 
Elev 3: Om man kanske har haft en stressig dag och typ sätter sig och kollar på någon film 
eller något och då kanske är koppla av, att man får ta det lugnt bara.  

5.4 Digitala enheter och sociala relationer  
I detta avsnitt redovisas elevernas uppfattningar av digitala enheters påverkan på sociala 
relationer, först med inriktning på familj och därefter vänner. 
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5.4.1 Familj 
Eleverna beskriver att de använder digitala enheter i större utsträckning när de umgås 
med vänner än när de umgås med familjen. När de äter middag med familjen är det inte 
någon av eleverna som använder mobiltelefonen. De beskriver att det är onödigt 
eftersom de umgås då. Vissa elever beskriver det som en oskriven regel, de vet att det 
inte skulle vara okej, medan andra elever har en mer uttalad regel om att de inte får 
använda mobiltelefonen när de äter middag tillsammans.  
 

Elev 6: Vi har en regel att man får inte ha mobilen vid bordet.  
Elev 10: Vi har inte någon regel eller så men man, nej man får inte.  
 
Elev 11: Mamma och pappa gillar inte att man använder telefonen när vi umgås med 
familjen de säger att det är familjetid. [...]   
Elev 12: Jag brukar inte ha den med mig.  
Elev 11: Jag har den med mig men tittar inte på den förrän vi ätit klart eller gjort något 
klart.  

 
Eleverna har svårare att se att digitala enheter kan vara positiva för den sociala 
relationen med familjen. De nämner dock att digitala enheter kan bidra till 
samtalsämnen. En elev beskriver även att det kan vara positivt eftersom det går att få 
tag på föräldrarna när de behöver. Samtidigt berättar vissa elever att det kan ge negativa 
effekter om någon eller de själva använder mobiltelefonen och andra digitala enheter 
för mycket. Det kan göra dem mer instängda och tar koncentration från umgänget med 
familjen. Vissa elever beskriver att föräldrarna och syskonen använder mobiltelefonen 
mycket när de ska umgås. En elev beskriver att hen tycker det är jobbigt då den ena 
föräldern ägnar mycket tid åt att ta kort.  
 
5.4.2 Vänner  
När de umgås med vänner är synen på användandet av digitala enheter annorlunda, 
jämfört med när de umgås med familjen. Eftersom både de själva och kompisen ofta har 
en annan relation till sin mobiltelefon, dator eller läsplatta än vuxna, förstår de varandra 
på ett annat sätt. Det leder till att de använder till exempel mobiltelefonerna mer när de 
umgås med vänner än när de umgås med familjen. De menar också att de umgås via och 
med sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer med sina vänner. De spelar spel 
tillsammans, visar varandra till exempel bilder och länkar på mobiltelefonen, de kan 
även se på filmer ihop.  
 

Elev 10: Vi sitter ju inte med mobilen för oss själva, vi sätter ju den så att båda kan se på 
den.   

 
En elev beskriver också att det kan vara en bra avslappning mellan olika lekar med 
kompisen, då båda vill ta det lugnt en stund innan nästa lek. Det kan däremot uppfattas 
som ett problem om kompisen använder mobiltelefonen och avskärmar den andra så att 
hen inte får se vad kompisen gör på telefonen. Det kan även upplevas som ett problem 
om kompisen använder mobiltelefonen för mycket. 
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 Elev 6: Det är lite tråkigt när de (kompisen) bara sitter vid mobilen… 
 
Elev 5: Jag ville gå ut och hoppa studsmatta men min kompis ville bara sitta inne med 
mobilen och då kanske det inte är så kul, så här om man bara använder mobilen […] då 
kan man ju lika väl åka hem, för att mobilen kan man ju använda sen när man har åkt 
hem, det är inte så kul för mig att bara sitta och kolla […] Det kändes inte bra. [...] Det 
var typ bara mobilen som kompisen tänkte på. 

 
Eleverna har en positiv inställning till att digitala enheter kan bidra till den sociala 
relationen med vänner. Det hjälper dem att hålla kontakten och utveckla relationen 
berättar majoriteten av elever. De kan upptäcka varandras humor och kan få en djupare 
relation.  
 

Elev 7: Först så vet man så här vem du är, och så kan man prata på Snapchat eller vad 
som helst och då kan man bli bästa vänner, bara genom att prata på mobilen, då kan det 
vara bra. 

 
Det är enklare att nå varandra även om eleverna är iväg någonstans, till exempel på en 
resa, vilket också kan bidra till en bättre relation.  
 

Elev 5: Det kan ju hjälpa att hålla kontakten.  
 
En elev menar att det till och med kan finnas en risk att komma bort från sina vänner 
om de inte använder t.ex. sociala medier. Däremot kan det vara negativt eftersom att 
rykten färdas snabbt på sociala medier och en elev beskriver att då finns det inte 
möjlighet att försvara sig. En annan elev berättar att det kan vara svårt då det inte går att 
läsa av det sanna ansiktsuttrycket på hen som skriver. Det kan också vara lättare för 
personer att skriva elaka saker de inte hade sagt i verkligheten berättar ett par elever.  

5.5 Digitala enheter och motion och kost  
I detta avsnitt presenteras elevernas uppfattning av digitala enheters påverkan på 
motionen och kosten.  
 
5.5.1 Motion 
Eleverna beskriver att de rör på sig. De flesta håller på med någon typ av organiserad 
aktivitet som basket, fotboll, innebandy, simning, jujutsu, dans, tennis och så vidare. 
Elever som inte håller på med organiserade rörelseaktiviteter berättar att de är ute och 
springer, cyklar och tar promenader. Utöver den rörelsen berättar eleverna att de rör på 
sig genom att vara ute, hoppa studsmatta och tar sig till och från olika aktiviteter. 
 
När de använder sina digitala enheter beskriver alla elever att de oftast sitter eller ligger 
i soffan/sängen. 
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Elev 12: Sitta i soffan [...] 
Elev 11: När jag tittar på youtube ligger jag ned.  
Elev 12: Ja, eller kanske sitter i sängen. 
Elev 11: Och spelar jag spel så sitter jag.   

 
Eleverna upplever att det är svårt att röra sig samtidigt som de är fokuserade på till 
exempel mobiltelefonen. Det finns dock applikationer som kan bidra till rörelse. I en 
applikation som heter Tiktok kan de göra danser samtidigt, flera elever beskriver att de 
använt den applikationen tidigare. Detta indikerar att användningen av olika 
applikationer går i vågor och är populära vid olika tider. Vissa elever berättar om en 
applikation som heter Just Dance som de använder ibland och som de också dansar till. 
Även runkeeper, träningsapplikationer och Pokemon Go nämns vid enskilda tillfällen, 
vilka alla bidrar till rörelse. Eleverna nämner ingen specifik applikation som de 
använder just nu som bidrar till rörelse. 
 
När elever inte använder mobilen brukar de vara ute och gå eller umgås med sina 
syskon. Andra berättar är att de ser på TV, spelar x-box, ritar, leker, badar, skatear, 
gungar och bakar.  

 
Elev 4: Då brukar jag ha något att göra, har jag tråkigt är jag på mobiltelefonen. 

 
5.5.2 Kost 
Eleverna beskriver att digitala enheter kan påverka vad de äter och dricker genom att de 
ser bilder och filmer på mat som de blir sugna på och därför vill testa det receptet eller 
äta just den maten. Eleverna känner även att de blir påverkade av reklam som de ser på 
snacks och mat. 
  

Elev 2: Det är ofta att man ser någonting och åh men det där ser så gott ut, nu blir jag 
jättehungrig, men då tänker jag att jag struntar i att tillaga något så avancerat och bara 
tar en korv. Det ofta så att det gör dig hungrig men det gör inte så att du äter exakt den 
måltiden. 
 

Det kan också vara så att youtubers, som förespråkar en viss kost, påverkar eleverna. En 
elev ger exempel på att vissa youtubers äter vegetariskt eller veganskt och att de kan bli 
inspirerade till att testa den kosten. En annan elev säger att hen kan inspireras av andra 
länders mat. Ett par elever berättar också att om någon spelar mycket, och därmed är 
mer stillasittande, kan det påverka så att hen försöker äta nyttigare.  
 

Elev 2: Det kan ju vara om man sitter mycket så fokuserar du på att äta mindre onyttigt och 
sånt att man ändå anpassar vad man äter. 

5.6 Digitala enheter och beroende  
Elevernas tankar huruvida de själva känner att de är beroende av sina digitala enheter 
eller inte varierar. Vissa elever berättar att de är beroende eftersom de inte skulle klara 
en hel dag utan till exempel mobiltelefonen. De eleverna berättar att de alltid vill titta på 
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mobiltelefonen för att inte missa något, de vill inte bli uteslutna från vad som händer. 
Samma elever berättar att ibland kan det vara skönt att vara utan mobiltelefonen för att 
de känner sig mer närvarande i nuet då. 

  
Elev 4: Ja, eller jag skulle inte klara en hel dag utan den (mobiltelefonen). Då skulle ju 
allt försvinna, då blir man ju helt ute ur den världen och det tror jag inte jag skulle klara. 
Det låter ju sådär, jag är beroende av min mobil, det låter inte så bra. […] Det känns 
som att man måste det för att inte bli utesluten från hela internet. […] Så sen kan jag 
tycka det är lite skönt ibland att inte ha den hela tiden och liksom umgås eller något 
annat, för då är man lite i nuet.    
 
Elev 11: Det hade känts jättekonstigt, när jag vaknar, jag måste ha den, titta tiden, kolla 
på youtube, spela spel innan jag går till skolan och så känner man nej. Det hade känts 
jättekonstigt, nej jag måste ha telefonen. […]  
Elev 12: Det hade känts ganska jobbigt man är ju van vid att ha den hela tiden. 

 
Eleverna som menar att de inte är beroende av mobiltelefonen motiverar det med att de 
kan lägga undan den eller att de skulle klara sig ett par dagar utan mobiltelefonen. Det 
hade dock varit svårt eftersom de vill veta vad som händer, vilket de menar att de får 
reda på genom mobiltelefonen, datorn och läsplattan. Däremot varierar svårigheten av 
att vara utan sina digitala enheter beroende på vad de gör. Är eleverna upptagna med 
något annat är det enklare att vara utan de digitala enheterna. Eleverna anser att det 
skulle vara svårare att vara utan digitala enheter om de inte har något särskilt att göra, 
som till exempel om de skulle vara sjuka eller ha ett lov. Det skulle vara svårare att 
själv komma på saker att göra. Att vara helt utan digitala enheter tycker eleverna skulle 
vara tråkigt. Eleverna menar att det skulle kännas stressigt, att inte ha koll på någon och 
mycket att ta igen i efterhand.  
 

Elev 10: Jag tror det blir ganska långtråkigt, när man inte har något att göra så tar man 
ju upp mobilen, då måste man komma på det själv vad man ska göra. 

 
Eleverna menar att det är stor skillnad på ifall de skulle vara ensamma om att inte få 
använda sina digitala enheter eller om alla skulle vara utan dem. Skulle ingen få 
använda någon digital enhet skulle det vara mycket enklare, berättar eleverna. Då 
känner de sig inte utanför på samma sätt eller missar vad som händer på till exempel 
sociala medier.  

 
Elev 8: Det skulle fungera om de (digitala enheterna) inte fanns alls, då skulle det vara 
lätt då. Men om man visste att alla kompisar skulle ha allt, nya bra mobiler och man själv 
ingenting så skulle det liksom inte vara det. […]  
Elev 9: Då skulle man till och med känna sig lite utanför om alla andra har det.  

 
5.7 Sammanfattning av resultat  
 
Resultatet visar att eleverna uppfattar både fördelar och nackdelar med digitala enheter. 
De berättar att deras sömn inte påverkas i negativ mening av de digitala enheterna, utan 
istället kan hjälpa vissa att somna. Flera elever beskriver att koncentrationen kan störas 
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av deras digitala enheter, både under lektionstid och hemma. De känner sig däremot 
inte stressade av dem. Eleverna berättar att digitala enheter kan vara positivt för 
relationen med vänner, både när de umgås och för att bygga upp en närmare relation. 
Det kan dock få motsatt effekt om de digitala enheterna används på fel sätt, till exempel 
genom att en elev avskärmar sig från andra genom att fokusera på till exempel sin 
mobil. När eleverna umgås med familjen menar de att digitala enheter används i mindre 
utsträckning än med vänner, eftersom familjen finner det viktigare att vara utan digitala 
enheter då de umgås.  
 
Eleverna berättar att de ofta sitter eller ligger ned då de använder sina digitala enheter, 
vilket skulle kunna påverka omfattningen på deras motion, med det finns även 
applikationer som främjar rörelse. De applikationerna går i trender och för tillfället 
finns ingen gemensam rörelse-applikation som dessa elever använder. Elevernas kost 
kan påverkas av digitala enheter menar eleverna, till exempel att de kan bli inspirerade 
av bilder på mat som de ser i sociala medier.   

 
Eleverna har olika uppfattning om de är beroende av sina digitala enheter (främst 
mobiltelefonen) eller inte. De anser att det är enklare att vara utan sina digitala enheter 
om ingen annan heller använder dem, än om de skulle vara ensamma om att inte kunna 
använda sina digitala enheter.  
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6 Resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till litteraturbakgrunden. Rubrikerna 
följer samma struktur som resultatet, 6.1 till 6.6 tillhör frågeställning 1, medan avsnitt 
6.7 tillhör frågeställning 2.   

6.1 Digitala enheters användning 
Resultatet visar att eleverna uppfattar att de använder digitala enheter dagligen, 
genomsnittligt 2-3 timmar per dag. Eftersom flera elever beskriver att de använder sig 
av en funktion som mäter skärmtid på mobiltelefon och läsplatta blir svaren kring 
omfattningen på användningen mer trovärdiga. Det framkom dock inte om alla elever 
använder en sådan funktion, eller om det finns någon för datorn. Användningstiden 
skiljer sig mellan vardagar och helger; vissa elever menar att de använder sina digitala 
enheter i större utsträckning på helgen. Detta resultat stämmer överens med tidigare 
studier om att användandet av digitala enheter skiljer sig på vardagar och helger, med 
en ökad användningstid på helgen (Przybylski & Weinstein, 2017). Denna variation i 
användningstid är en av anledningarna till att forskningen kring användning av digitala 
enheter behöver beakta fler faktorer (Przybylski & Weinstein, 2017). En sammanlagd 
skärmtid kan ge en skev bild av elevernas användning av digitala enheter eftersom den 
kan se olika ut på veckodagar och helger. Dessutom ger digitala enheter i måttlig 
mängd en positiv effekt på den psykiska hälsan först, för att efter en längre 
användningstid ge negativ effekt (Przybylski & Weinstein, 2017). Eleverna i 
föreliggande studie har en liknande uppfattning; digitala enheter kan vara bra, men en 
för hög användning är negativ. Däremot menar Przybylski och Weinstein (2017) att 
olika digitala enheter ger olika effekt och att en smarttelefon ger snabbare negativa 
effekter på hälsan än att titta på tv. I föreliggande studie uppger eleverna i intervjuerna 
att de gör samma saker men väljer att utföra dem på olika digitala enheter, vilket borde 
ge samma effekt oavsett enhet. Att räkna samman all skärmtid från alla digitala enheter 
kan ge en skev bild, men det kan det även göra att dela upp tiden mellan de digitala 
enheterna.  
 
Det finns ett dilemma med studier som ser samband mellan påverkan på hälsan och 
användning av digitala enheter. Yang m. fl. (2013) menar att de barn som har en 
skärmtid på fyra timmar eller fler har mindre intresse av att göra saker, har sämre aptit, 
har lätt för att gråta, upplever sömnsvårigheter och känner sig ensamma. Vilken orsaken 
till dessa symtom kan vara svårt att identifiera. Är det att till exempel mobiltelefonen 
bidrar till sömnsvårigheter och till att någon känner sig ensam, eller har en person redan 
sömnsvårigheter och därmed använder sin mobiltelefon vilket ger en högre skärmtid? 
Är det skärmtiden som påverkar hur ensam någon känner sig eller är det någon som 
känner sig ensam och därför använder digitala enheter som ett stöd för att känna sig 
mindre ensam? Kan andra faktorer, eller en kombination av faktorer, inverka? Detta är 
ett återkommande dilemma vid flera av studierna i litteraturbakgrunden.  
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Det väcker dessutom ett annat dilemma som finns vid flera studier i 
litteraturbakgrunden, nämligen hur författarna väljer att vinkla sin studie. I bland annat 
Yang m. fl. (2013) undersöks de negativa effekter digitala enheter kan ge. Frågorna var 
om personerna kände mindre intresse av att göra saker, hade sämre aptit, lätt att gråta, 
sömnsvårigheter och kände sig ensamma. Det blir då svårt att få fram positiva resultat. 
Ett liknande problem gäller de studier som vill visa ett positivt samband mellan digitala 
enheter och hälsa. Det är troligt att en person kan ha känt sig både nedstämd och lycklig 
den senaste veckan, men frågar studien bara efter det ena finns det risk att det bara ger 
halva sanningen, vilket det antyds i föreliggande studie då eleverna anger både positiva 
och negativa erfarenheter. Det är därför viktigt att väga samma resultat från flera olika 
studier för att undersöka relationen mellan användning av digitala enheter och hälsan.  

6.2 Digitala enheter och sömn 

Trots att majoriteten av eleverna har mobiltelefonen i sovrummet när de ska sova är det 
ingen som menar att de vaknar av den. Mängden mobilanvändning påverkar 
sömnkvaliteten genom att en högre användning ger en sämre sömnkvalitet och 
sömnstörningar (Gladius m.fl, 2018; Thomée m. fl., 2011). Detta stämmer inte helt 
överens med resultatet från mina intervjuer, då ingen av eleverna upplevde att de sov 
sämre för att de använde mobiltelefonen mer, utan det var i så fall andra faktorer som 
ljus och ljud som gjorde att de hade svårt att sova. Alla elever utom en menade också att 
de inte hörde mobiltelefonen på natten eller vaknade av den, vilket också pekar på att 
oavsett användningstid behöver det inte nödvändigtvis påverka sömnen. Det kan finnas 
flera olika orsaker till detta resultat. En anledning till att eleverna inte kände något 
behov av att titta på mobiltelefonen på natten var att då sov alla andra. Det kan betyda 
att dessa resultat inte håller i sig när eleverna blir äldre och eventuellt är vakna senare 
på kvällen och natten. Det kan också betyda att elever som har vänner med en annan 
dygnsrytm skulle kunna uppleva att mobiltelefonen stör deras sömn.  
 
Eleverna berättar att det kan vara svårt att lägga ifrån sig mobiltelefonen på kvällen om 
de får notiser och meddelanden, men att själva fokuset på telefonen även kan vara till 
hjälp för dem att somna genom att de blir trötta av att titta på mobiltelefonen. Detta är 
en iakttagelse som inte framkommit i litteraturbakgrunden, men de studierna har inte 
heller undersökt om digitala enheter kan vara positivt för sömnen eller att somna. Trots 
att vissa elever upplever att digitala enheter kan hjälpa dem att somna när de använder 
dem innan de ska sova är det noterbart att det är elevernas egna upplevelse, vilket inte 
nödvändigtvis säger något om eventuell påverkan på exempelvis kvalitén på deras 
djupsömn. 
 
6.3 Digitala enheter och koncentration och stress  
Eleverna berättar att det är situationsberoende ifall digitala enheter stör deras 
koncentration eller inte. Har de mobiltelefonen nära är det svårare att koncentrera sig på 
till exempel sin läxa än om de inte skulle ha mobiltelefonen nära, eftersom de tänker på 
den. Att ha mobiltelefonen framme distraherar därmed dem (Dwyer, m. fl., 2017). 



 

 27 (37) 

Särskilt störande är det om de skulle få ett meddelande eller en notis. Uppfattningen 
kvarstår oavsett om eleverna använder digitala enheter till sociala medier eller till spel 
och oavsett hur mycket de använder mobiltelefonen. Det indikerar att digitala enheters 
påverkan på hälsan kan vara mer komplex än att ett visst antal timmar ger en viss 
effekt, bland annat eftersom det inte måste finnas en korrelation mellan engagemang 
och användningstid (Harwood, m.fl., 2014). Hur benägna eleverna är att titta på sin 
mobiltelefon påverkar i det här fallet koncentrationen. 
 
Majoriteten av elever berättar att det är enklare att koncentrera sig på en skoluppgift när 
de skriver för hand än när de använder datorn. Däremot går det enklare att utföra 
skoluppgifter på datorn eftersom det går snabbare att skriva och de får ont i handen av 
att skriva för hand. Detta gör att lärare behöver fundera på syftet med lektionen och 
bestämma om och när datorn bör användas. Att eleverna menar att de får ont i handen 
av att skriva med den skulle kunna vara på grund av att de inte är vana att skriva för 
hand. Det får övervägas huruvida effektiviteten går före koncentrationen i det här fallet.  
 
Att lyssna på musik varierar huruvida det hjälper eller stjälper det beror både på typ av 
uppgift och typ av musik. Vissa elever menar att det stör koncentrationen att välja 
musik. Lärare behöver fundera över detta i valet av att ha möjlighet att använda dator 
eller inte. De behöver överväga vilka möjligheter och utmaningar datorn ger i den 
specifika uppgiften. Att ha tillgång till dator och musik ger inte endast positiva effekter 
och lärare behöver därmed fundera över hur viktig koncentrationen är för en viss 
uppgift. Personer med en hög skärmtid har svårare att hålla sig lugna, slutföra uppgifter 
och vara nyfikna (Twenge & Campbell, 2018). Tillgång till en dator som eleverna 
själva anser kan störa deras koncentration kan i sin tur försvåra slutförandet av 
uppgifter. Om eleverna dessutom skulle ha sina mobiltelefoner i bänken eller väskan 
blir det ännu svårare att koncentrera sig.  
 
Eleverna upplever inte att de är stressade på grund av sina digitala enheter. Däremot 
finns det antydningar om stress i svaren på andra frågor. De själva anser att kraven i 
skolan, prov, läxor och betyg är stressande. Att betyg för årskurs 6 infördes 2011 
tillsammans med den nya läroplanen, sammanfaller med utvecklingen av digitala 
enheter och den ökande psykiska ohälsan (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det kan 
således finnas flera, möjligen samverkande, orsaker till den ökande psykiska ohälsan 
och utifrån elevernas åsikter om vad som stressar dem kan skolans betygssystem vara 
en av dem.  
 
Var fjärde person i en studie av unga vuxna upplever att de förväntas vara tillgängliga 
dygnet runt (Thomée m. fl., 2011). Eleverna i den föreliggande studien känner sig 
överlag inte stressade av sina digitala enheter, men de är också yngre. De upplever inte 
heller att de ska vara tillgängliga på natten eftersom då sover även de som eleverna 
känner. Detta är dock en omständighet som kan ändras ju äldre eleverna blir. Dessutom 
har eleverna inte tillgång till sin mobiltelefon i skolan och det upplever eleverna som 
positivt. De beskriver att då har ingen sin mobil, vilket gör att eleverna inte missar 



 

 28 (37) 

något på samma sätt, vilket annars kunde upplevas som stressande. Dessa pauser från 
digitala enheter kan medföra att de inte känner sig lika stressade av digitala enheter. 
Resultaten skulle dock kunna se annorlunda ut för elever på en skola där eleverna har 
tillgång till sina mobiltelefoner, för äldre elever eller för elever som umgås med 
personer som har en annan dygnsrytm.  

6.4 Digitala enheter och sociala relationer  
Eleverna menar att digitala enheter används i olika utsträckning beroende på den social 
situation; med vänner använder de digitala enheter i större utsträckning än med 
familjen. Eleverna kan ge exempel på både positiva och negativa effekter för digitala 
enheter kopplat till sociala relationer. Digitala enheter kan vara positiva för personer 
som redan känner varandra väl (Park & Lee, 2012). Eleverna berättar att det är positivt 
för relationen med sina vänner eftersom de kan prata med dem när som helst, även om 
de är bortresta. Däremot kan digitala enheter vara negativa i relationer som personerna 
inte känner varandra (Park & Lee, 2012). Det är något som vissa elever i föreliggande 
studie inte visar tecken på eftersom de berättar att om de vet vem någon är, kan de lära 
känna den personen över digitala enheter och utveckla sin relation. I den sociala 
relationen med familjen har det inte samma positiva effekt för relationen menar 
eleverna. De förklarar att familjemedlemmarna, främst föräldrarna, inte har samma 
relation till sina digitala enheter som eleverna och deras vänner har.  
 
Det kan minska nöjet av en social situation att ha mobiltelefonen framme, även utan att 
titta på den, eftersom mobiltelefonens närvaro kan vara distraherande och därmed 
minskar intresset av de andra personerna (Dwyer m. fl., 2017). Eleverna berättade att 
när de umgås med vänner kan digitala enheter användas på olika sätt. Om eleverna tittar 
på eller gör någonting tillsammans på en digital enhet ser de det som positivt. Har 
däremot deras kompis mobiltelefonen för sig själv och inte visar vad som händer på den 
eller använder den för mycket är det istället negativt för den sociala situationen. 
Eleverna kan då känna sig utanför och att de kommer i andra hand efter mobiltelefonen. 
Därför är det viktigt att resonera och diskutera hur barn och vuxna beter sig kring sina 
digitala enheter i skolan, men även samhället i stort. Vårdnadshavarna i en studie ansåg 
att barn med hög användning, en skärmtid på 7 timmar eller fler per dag, hade svårare 
att skaffa vänner, grälar oftare och var svårare att ta hand om (Twenge & Campbell, 
2018). Att använda digitala enheter i 7 timmar eller fler är utifrån resultatet i min studie 
ovanligt, men det är viktigt att ha i åtanke att endast antalet timmar inte behöver vara av 
betydelse. Det kan också spela roll hur de digitala enheterna används, eller med andra 
ord, ifall de används som en hjälp i de sociala relationerna eller som något som 
försvårar. I till exempel Twenge och Campbells (2018) studie om skärmtid är det även 
ovisst om den ökande digitaliseringen i skolan har räknats in i skärmtiden och om den 
skärmtiden skulle påverka hälsan på samma sätt. Samma dilemma som tidigare nämnts 
angående om det är de digitala enheterna som påverkar den sociala relationen eller om 
den sociala relationen påverkar användandet av de digitala enheterna.  
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6.5 Digitala enheter och kost och motion  
Eleverna beskriver att de rör på sig och många av dem håller på med organiserade 
aktiviteter som bidrar till rörelse. Från år 2000 till år 2017 har det skett en minskning 
för 12-åringar och 14-åringars veckodagliga aktivitet, som kan bero på ökningen av 
digitala enheter (Raustorp & Fröberg, 2018). Det stämmer med att eleverna beskriver 
att när de använder digitala enheter sitter eller ligger de oftast ned. Däremot beskrivs 
vissa applikationer som kan bidra till rörelse. Det finns dock inte någon gemensam 
applikation för tillfället som flera elever använder. Däremot har det funnits tidigare och 
följer trender. Här finns en möjlighet att använda digitala enheter som en faktor som 
bidrar till rörelse och som samhället och skolan kan dra nytta av. Eftersom dessa 
applikationer följer trender kan forskning om detta se olika ut beroende på vad som 
används i det området vid just det tillfället. Eleverna förklarar också att påverkan på 
vilken kost de äter kan vara både positiv och negativ. Det kan inspirera till att äta både 
hälsosam och ohälsosam mat.  

6.7 Digitala enheter och beroende  
Eftersom beroende är ett så pass svårdefinierat begrepp blir även analysen av elevernas 
resonemang angående detta problematisk (Nationalencyklopedin, 2019). Vissa elever 
berättar direkt att de känner sig beroende av sina digitala enheter, främst av 
mobiltelefonen. På grund av det svårdefinierade begreppet beroende finns det även en 
risk att eleverna tolkar ordet beroende på ett sätt, vilket kan försvåra när deras svar i sin 
tur ska tolkas. Det finns olika typer av beroende av mobiltelefonen, som att känna sig 
tvungen att skicka och ta emot meddelanden (Warzecha & Pawlak, 2017). Ett sådant 
behov förekommer bland vissa elever, men det verkar grunda sig i en rädsla för 
utanförskap och att inte få vara del av den sociala gemenskapen en mobiltelefon kan 
medföra. Eleverna beskriver även en oro för att missa allt som händer. En elev är orolig 
för att mobiltelefonen ska stängas av som är ett av beroendena som Warzecha och 
Pawlak (2017) beskriver. Rädslan finns till viss del av att hen vill ha möjlighet att 
kunna kontakta sina föräldrar.  
 
Flera elever hävdar dock att de skulle klara sig ett tag utan sina digitala enheter, men att 
det skulle vara svårare om de inte har något annat att göra. Digitala enheter är något 
som hjälper eleverna när de har tråkigt och de anser att det är svårt att komma på saker 
själv att göra. Digitala enheter kan hjälpa kreativiteten genom inspiration och 
hjälpmedel, men en annan typ av kreativitet kan hämmas. När eleverna berättar att de 
har svårt att komma på idéer av vad de ska göra och digitala enheter blir en enkel utväg 
kan det vara positivt att få träna den kreativiteten.  
 
Det är också stor skillnad på om alla är utan sina digitala enheter eller om man är ensam 
om att sakna sådana. Eleverna tycker att det är mycket enklare ifall ingen får använda 
sina digitala enheter. Då riskerar ingen att hamna utanför och får de tråkigt är alla i 
samma situation och kan hjälpas åt, berättar de. Alla de typerna av mobilberoende som 
Warzecha och Pawlak (2017) beskriver grundar sig i något. Eftersom eleverna känner 
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sig mer utanför om bara de själva inte skulle få ha sina digitala enheter ger det ett 
argument för att inte ha mobiltelefonen i klassrummet. Under biologiundervisningen av 
hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, sociala relationer, kost, motion 
och beroendeframkallande medel behöver digitala enheter behandlas. Det påverkar 
enligt föreliggande studie den större delen av dessa faktorer, dock bör det behandlas på 
ett både salutogent och patogent sätt eftersom digitala enheter kan vara både positivt 
och negativt för hälsan. Undervisningen bör behandla hur och på vilket sätt digitala 
enheter ska hanteras för att förebygga en god hälsa.  
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7 Slutsatser och förslag till fortsatta studier  
 

Resultatet i föreliggande studie visar att eleverna ser både för- och nackdelar med 
digitala enheter. Då lärare undervisar om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas 
av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroende vore det lämpligt att även 
digitala enheter berörs i undervisningen, eftersom studiens resultat indikerar att digitala 
enheter påverkar dessa faktorer. Skälet till detta är att studiens visar att elever uppfattar 
att digitala enheter påverkar ovan nämnda faktorer på ett eller annat sätt. Resultatet 
visar också att digitala enheter kan påverka koncentrationen och stress, vilket också kan 
tas upp i biologiundervisningen, men även i allmänhet inom skolan. Utifrån elevernas 
uppfattningar kan lärare möta eleverna i både hanteringen av och undervisningen om 
digitala enheter. Denna studie kan förhoppningsvis få de som arbetar inom skolans 
värld att reflektera över hur digitala enheter kan bemötas både inom och utanför 
biologiundervisningen. 
  
Samtidigt behöver forskning, lärarutbildning och lärare i skolan problematisera 
digitaliseringen. Digitala enheter ger fantastiska möjligheter, men det ger också stora 
utmaningar. Inom skolan finns det flera synsätt kring digitaliseringen – ibland möts 
digitala enheter med en optimism och används i hög utsträckning, men i andra fall finns 
också en motsträvighet. Lärare behöver fundera över när digitala enheter lämpliga eller 
mindre lämpliga att använda i undervisningen. De som ser med positiva ögon på den 
ökade digitaliseringen i skolan behöver våga kritiskt granska den, för att se att allt är 
inte av godo, lika väl som de som möter digitaliseringen endast med skepticism och 
negativitet behöver se möjligheterna den skapar. Denna konstruktivt kritiska syn 
behöver sedan nå ner till biologiundervisningen om hälsa, men även diskuteras redan i 
lärarutbildningen.  Utifrån mina erfarenheter skulle lärarutbildningen behöva behandla 
digitaliseringen mer, och belysa både för- och nackdelar, särskilt med tanke på att 
digitaliseringen redan implementerats i skolan.  

 
Det är viktigt att ge eleverna en nyanserad bild av hur digitala enheter påverkar deras 
hälsa och att poängtera att många gånger kan vi inte med säkerhet veta hur digitala 
enheter påverkar oss ännu och då är källkritik extra viktigt. Forskningen om digitala 
enheter går att vinkla både negativt och positivt just eftersom de är exempel på 
komplexa system. Därför går det inte att utgående från en enda studie ta beslut som 
påverkar många. Det behövs även fler kvalitativa studier kopplat till elever och digitala 
enheter där man går in mer ingående på olika delar, till exempel endast elevers sömn 
kopplat till digitala enheter, för att se bakomliggande faktorer i större utsträckning. Det 
skulle även vara intressant att jämföra en mobilfri skola med en skola där 
mobiltelefoner är tillåtna för att tydligare se hur digitala enheter påverkar eleverna i 
skolan.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Allmänt:  
-Hur ofta brukar du använda din mobil/läsplatta/dator? Ungefär hur många timmar om 
dagen?  
- Vad brukar du använda den till?  
 
- Får du använda mobilen i skolan?  
(Vad tycker du om det?) 
 
- Finns det något positivt med att använda mobilen/läsplatta/dator? (Hur/vad?) 
- Finns det något negativt med att använda mobilen/läsplatta/dator? (Hur/vad?) 
 
Digitala enheter och sömn  
-Var har du mobilen/ipaden/datorn när du sover?  
-Tittar du på din mobil någon gång under natten? (Vill du titta på mobilen på natten? 
Varför/vad?)  
-Vaknar du av den eller hör den då du ska sova?  
 
Använder du mobilen/datorn/läsplattan innan du ska sova? 
Kan mobilen/datorn/läsplattan hjälpa dig att somna/sova? (Hur på vilket sätt?)  
 
Digitala enheter och koncentration och stress 
-Tycker du att mobilen påverkar din koncentration? På vilket sätt?  
 
-Blir det lättare eller svårare att koncentrera sig när du har mobilen/ipaden nära? Berätta 
på vilket sätt. (t.ex. vid läxor hemma) 
 
-Är det enklare eller svårare att koncentrera sig när du gör uppgifter på datorn än för 
hand? Berätta varför. 
 
- Kan du bli stressad av mobilen/ipaden/datorn? (Av vad?) 
 
-Kan mobilen/ipaden/datorn hjälpa dig att bli mer koncentrerad? Hur?  
- Kan mobilen/ipaden/datorn hjälpa dig att bli mindre stressad? Hur?  
 
Digitala enheter och sociala relationer  
-Vad brukar du och dina vänner/familj hitta på när ni umgås?  
 
-Har du mobilen/ipaden med dig när du umgås med din familj och vänner? Till exempel 
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om ni äter middag? När du umgås med kompisar? (Hur är det?)   
 
Har dina vänner/familj mobilen framme när ni umgås? Vad tycker du om det?  
 
-Tycker du att  mobilen/ipaden/datorn kan vara positivt för relationen med dina vänner?  
Din familj?  
 
Digitala enheter och motion och kost 
 
- Hur mycket rör du på dig i veckan?  
 
-Vad brukar du göra när du använder mobilen (sitta, ligga, gå, dansa osv)? 
-Vad brukar du göra när du inte använder mobilen?  
 
-Finns det något som gör dig att du rör på dig när du använder mobilen (t.ex. någon 
applikation)?  
 
-Tror du att mobilen/datorn/läsplattan kan påverka vad du äter och dricker? På vilket 
sätt?  
 
Digitala enheter och beroende 
-Känner du att du är “beroende” av din mobil/dator/läsplatta?  
-På vilket sätt märker du det/motivera (beroende på svar).  
 
-Tycker du att du använder mobilen/datorn/läsplattan för mycket?  
 
-Känner du att andra i din närhet använder mobilen för mycket/ är beroende av sina 
mobiler/datorer? Familj/vänner.  
-På vilket sätt märker du det/motivera (beroende på svar).  
 
-Hur skulle det vara att vara helt utan din mobiltelefon, läsplatta och/eller dator? 
Minska på användandet? 
 
Övrigt 
 
Är det något mer du vill berätta om mobiltelefoner, läsplattor eller datorer? 
Finns det något som stressar dig? Vad?  
Vad tycker du överlag om mobiltelefoner/läsplattor/datorer? Är det bra eller dåligt? 
Varför? 
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Bilaga 2 - Missivbrev till vårdnadshavare och elever 

Hej!  
 
Jag heter Antonia Rundberg Nilsson och läser sista året på grundlärarutbildningen med 
inriktning 4-6 på Linnéuniversitet i Kalmar. Under våren 2019 kommer jag att 
genomföra mitt självständiga arbete i NO, biologi. Jag har valt att samla information 
genom elevintervjuer.  
 
Intervjuerna kommer att ske i par. Data som samlas in genom intervjuer tar stöd av 
forskningsrådets etiska riktlinjer och kommer att vara helt konfidentiell. Därmed 
kommer både skolan och eleven att avidentifieras. Deltagandet är helt frivilligt och 
informationen jag får in från era barn kommer endast användas till mitt självständiga 
arbete. 
 
För att kunna genomföra min undersökning behöver jag vårdnadshavares underskrift för 
att kunna intervjua eleverna i årskurs 6. Detta godkänner ni genom att fylla i 
svarsblanketten nedan med barnets och ditt/era namn som sedan lämnas till 
klassläraren.  
 
Har du/ni några frågor eller funderingar, vänligen kontakta mig. 
Med vänlig hälsning, Antonia Rundberg Nilsson. 
 
Antonia Rundberg Nilsson  
Mail:   

 
 
 

 
 
Jag tillåter att ____________________________________ deltar i undersökningen. 
                     (barnets namn) 
 
 
___________   ____________         ______________________________________ 
   (datum)             (ort)                             (vårdnadshavares underskrift) 


