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Sammanfattning/abstrakt 
 

Idag är smartphonen ett redskap och verktyg som vi använder oss av varje dag. 

Smartphones används till allt möjligt, allt ifrån att ringa samtal till att dela med oss av våra 
liv via sociala medier till att spela spel. Smartphonen är utan tvekan en viktig del av våra 
liv och kommer förmodligen inte bli mindre viktig med tiden.  

 
Nu har en skola gått ut och öppet sagt att de förbjuder smartphones under lektionstid. Med 

motiveringen att eleverna blir för stressade av sin smartphone. Detta är ett stort steg att ta 
och frågan är om det är rätt beslut. Syftet med denna studie är att utforska och beskriva 
vilka argument som ligger bakom att skolor väljer att förbjuda smartphones på lektionstid.   

 
För att göra det möjligt för oss att besvara syftet har vi använt oss av en deduktiv ansats 

och en kvalitativ datainsamling som består av en kvalitativ innehållsanalys på svensk 
dagspress och personintervjuer.  
 

Resultatet av denna studie visar att åsikterna kring mobilförbud skiljer sig både bland 
respondenterna men även i den kvalitativa innehållsanalysen. Lärare hanterar mobilförbud 

olika och åsikterna kring detta är delade. En slutsats som tas upp är att idag är det upp till 
lärarna själva att bestämma hur de vill göra i sitt klassrum, men att centrala riktlinjer 
behöver bestämmas.  

 
Nyckelord: Mobilförbud, Smartphone beroende, Skola, Smartphones i vardagen, 
Smartphones i skolan.  

 



   
 

   
 

Summary/abstract 
 
Smartphones is a tool that we use everyday. Smartphones is being used for all kinds of 

different things, from making calls, to sharing our lives thru social media, to playing 
games. Smartphones is a without a doubt an important part of our lives and it´s not likely 

to become any less important.  
 
Now a school has openly released a statement that says they are prohibiting smartphones 

during classes. With the argument that the students becomes to stressed by their 
smartphone. This is a big step to take and the question is if it´s the right decision. The 

purpose of this study is to examine and describe what the underlying arguments are for the 
school to forbid smartphones during classes.  
 

To make it possible for us to achive the purpose of this study we have choosen to use an 
deductive approach and a qualitative method for gathering our data. An qualitaitve content 

analysis on swedish daily press and personal interviews are the methods that have been 
conducted.  
 

The result of this study shows that the views regarding smartphone ban is different both 
among the respondants, but also in the qualitative content analysis. Teachers handle 

smartphone ban different and the views regarding this are different. One conclusion which 
is brought up is that it´s up to the teachers themselfs to decide how they want to handle 
their classroom, but central guidelines will need to be decided.  

 
Keywords: Mobile phone prohibition, Smartphone addiction, School, Smartphones in 

everyday life, Smarthpones in school.  

 

  



   
 

   
 

Förord 
Smartphones i skolan är ett idag ett högaktuellt ämne och vi som har jobbat med uppsatsen 
har tyckt att det har varit både lärorikt och intressant.   

 
Vi vill rikta ett stort tack till Sadaf Salavati för excellent handledning och guidning genom 
arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till de övriga som har ställt upp och hjälpt oss med 

uppsatsen.  

 
Vill vi även tacka examinatorn för sin rådgivning.  
 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer för stödet genom denna uppsats. 
 

Fredrik Sandell 

Hannes Holmberg     2016-05-29 Växjö 
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1 Introduktion  
I detta kapitlet kommer vi att förklara varför undersökningen görs och vad dess syfte är. 
Vi kommer även i detta kapitel att framföra inom vilka ramar vår undersökning görs i.   
 

1.1 Inledning/bakgrund  

Mobiltelefonen har blivit allt viktigare i dagens samhälle (Postnord 2014). Utvecklingen 
har gått väldigt fort och med hjälp av dagens smartphones är vi alltid uppkopplade oavsett 
vart vi befinner oss. I  artikeln ”What types of content are smartphone users addicited to?: 

SNS vs. games” som är skriven av Jeon, Kim, Yum och Hwang (2015) undersökte 
författarna vilket som är mest beroendeframkallande mellan social networking service 

(SNS) och spel. Slutsatsen som författarna kom fram till var att SNS är mer 
beroendeframkallande än spel (Jeon et al 2015). Författarna Jeon et al (2015) kom även 
fram till att låg självkontroll och stress kan vara en bidragande faktor till att barn idag 

utvecklar ett smartphone beroende. 
       

Enligt Samaha och Hawi (2015) kan ett smartphone beroende förknippas till hur väl 
eleverna presterar i skolan. Författarna argumenterar vidare att det finns ett negativt 
samband mellan smartphone multitasking och studieresultat. En bidragande faktor till 

detta är sociala medier. 
       

På grund av den stress som kan utvecklas av beroendet med SNS och därav bristande 
studieresultat har nu en skola i Växjö beslutat sig för att införa ett mobilförbud (Hielle 
2016). Eleverna ställer krav på sig själva samtidigt som föräldrarna ställer krav på sina 

barn. Detta har lett till att eleverna i skolan stannar hemma för att komma ikapp med 
studierna istället för att närvara på̊ lektionerna (Hielle 2016). 

       
Anna-Marie Körling som är en prisbelönt lärare som har jobbat i alla grundskolans 
årskullar, har pratat med skolverket, och ställer sig negativ till att förbjuda smartphones i 

klassrummet. Läraren anser att förbudet är väldigt samhällsfrånvänt och att förbudet dödar 
kreativiteten och möjligheterna för studenterna (Skolverket 2015 a). Hon menar att 

lärandet inte tas på allvar när ett redskap tas bort som egentligen är till för att användas 
(Skolverket 2015 a). 
 

I en undersökning som PISA 2012 har genomfört blev slutsatsen att de elever som är på 
internet mellan en till trettio minuter under skoltid presterar överlag bäst på de 

pappersbaserade och digitala proven i läsning och matematik. De elever som är inne på 
internet i mer än fyra timmar under skoltid presterar sämst på samma prover (Skolverket 
2015 b).  

 
I en uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i grund- och gymnasieskolan som 

Skolverket har genomfört visade det sig att eleverna blir störda i skolarbetet av sin egna 
användning av sociala medier och textmeddelanden. En liten skara av eleverna känner sig 
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även störda av andras elevers användning (Skolverket 2015 c). 
       

Diskussionen om att omhänderta elevers smartphones under lektionstid går det delade 
åsikter om. Därför vill vi fördjupa oss inom ämnet och undersöka varför en del skolor 
väljer att förbjuda smartphones i undervisningen.  

 
Ämnet har intresserat oss länge då vi båda har småsyskon som går i skolan. Det som vi har 

noterat är att barn och ungdomar använder sin smartphone otroligt mycket idag, vilket vi 
inte gjorde när vi var i deras ålder och speciellt inte under skoltid 
 

1.2 Tidigare forskning 

Området är brett och vi har hittat följande forskning som har genomförts: “Hur 
beroendeframkallande är smartphones?” Frågan formulerades och undersöktes av Jeon et 
al (2015). Nästa forskningsfråga är “Vilken typ av innehåll (till exempel Spel, social 

media) är mest beroendeframkallande?”. Sammanfattningsvis kom författarna fram till att 
SNS användandet är en starkare faktor till att bli beroende av smartphone användande än 

spel. Nästa forskningsfråga som det har debatterats kring är “Vilken form av beroende 
utvecklas?” Även denna fråga formulerades och undersöktes av Jeon et al (2015). Alltså̊, 
blir personer beroende av att titta på telefonen varje 5 e minut? Blir personer beroende av 

att titta till Facebook varje 5 e minut? Måste man spela det där spelet? Sista frågan som 
ställts tidigare Jeon et al (2015) är “Kan smartphone beroende ha samma grundläggande 

orsak som internetberoende har?”. Författarnas slutsats är att låg självkontroll och stress är 
två faktorer som har en stark inverkan på smartphone beroende. 
       

I en annan forskning menar författarna Samaha och Hawi (2015) att användandet av 
smartphones har ändrat de dagliga rutinerna, vanor, socialt uppförande, familjerelationer 
samt sociala interaktioner. Det konstanta kollandet och användandet av applikationer kan 

dessutom har lett till sömnproblem, stress, ängslan, tillbakadragande och försämring av 
välbefinnande, minskad studieresultat och minskad fysisk aktivitet. I en undersökning 

identifierades att det finns en negativ relation mellan användandet av sociala medier och 
studieresultat och denna relation leddes av multitasking (Samaha & Hawi 2015).  
 

1.3 Problemformulering 

Elever idag använder sin smartphone mer och mer. Detta sägs av Skolverket (2015 b) som 
har i en undersökning kunnat visa på att svenska elever använder i snitt sin smartphone 
144 minuter på internet på vardagar och 176 minuter på helger. I Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) länderna är genomsnittet 104 minuter 
på vardagar och 138 minuter på helger (Skolverket 2015 b).  Detta ämne är aktuellt då en 

skola i Växjö precis infört mobilförbud på lektionerna med motiveringen att elever blir 
mindre stressade (Hielle 2016). Tidigare forskning visar också att smartphone användning 
är negativt kopplat till studieresultat (Samaha & Hawi 2015). Ovannämnda forskning visar 
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på att det idag bland dagens elever finns ett problem. När en skola väljer att omhänderta 
elevens smartphone under lektionstid.  

 

Smartphone är en kraft som skolan bör försöka att hantera och integrera i undervisningen 
men har skolan insett detta? Eller bör skolan försöka begränsa användandet och hålla sig 

till ”traditionell” undervisning och omhänderta smartphonen under lektionstid istället?  

Den tidigare forskningen är relevant och intressant och kan komma att hjälpa oss i vår 

studie. Tidigare forskning har också använt sig av andra frågeställningar som vi också kan 
komma att använda för att stödja vår forskning. Det finns även en äldre kandidat-uppsats 

som behandlar samma ämne dock från ett annan vinkel. Denna studie är skriven av 

Salonen och Yrlid (2014) och är nästan två år gammal. Det har tillkommit ny forskning 
inom ämnet som är relevant och därför bör det återbesökas för att få en uppfattning hur 

smartphone påverkar eleverna i skolan. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utforska och beskriva vilka argument som ligger bakom att 

skolor väljer att förbjuda smartphones på lektionstid.  
 
För att svara på vårat syfte har vi kommit fram till tre frågeställningar.   

 

 Hur ser den generella åsikten ut idag i svensk dagspress?   

 Vad anser lärare generellt om att studenternas smartphones tas omhand under 
lektionstid?  

 Hur hanteras förbudet av smartphones rent praktiskt? 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Vi har avgränsat oss till en skola och till enbart smartphones samt hanteringen av dessa då 

omfattningen och nivån skall motsvara en kandidatuppsats. Vi har också begränsat oss till 
att göra en kvalitativ innehållsanalys och personintervjuer. I genomförandet på den 

kvalitativa innehållsanalysen har vi satt ett tidsspann på två veckor och även begränsat oss 
till svenska dagstidningar med nyckelordet mobilförbud i våra sökningar. 
 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktas i första hand till svenska skolor som valt att, eller funderar på att, 

omhänderta smartphones under lektionstid i skolan. Den är även riktad till rektorer, lärare, 
elever och andra beslutstagare för att ge en djupare blick kring argumenten som ligger till 

grund för att omhänderta smartphones under lektionstid.  
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2 Bakgrund/Teori  
I detta kapitel beskrivs berörda teorier kring smartphone i skolan. Kapitlet börjar med en 
kort beskrivning om vad en smartphone är och fortsätter sedan med olika begrepp som är 
kopplade till smartphone användning, så som stress, skolan, studieresultat och liknande.  

 

2.1  Vad är en smartphone 

Smartphone är en avancerad mobiltelefon som har många olika datorfunktioner till 

exempel internetuppkoppling och GPS med mera. Telefonerna är utrustade med ett 
operativsystem som vanligtvis är utvecklad av Apple, Windows eller Google 

(Nationalencyklopedin 2016).  
 
Användaren kontrollerar smartphonens datafunktioner genom att peka på en skärm, dvs en 

pekskärm (Nationalencyklopedin 2016). Med hjälp av pekskärmen kan användaren även 
styra avancerade framtagna datorprogram som är speciellt framtagna för smartphones. 

Dessa datorprogram kallas i vardagligt språk för appar (applikationer). Apparna kan enkelt 
laddas ner från internet via Apples App Store eller Google play (Nationalencyklopedin 
2016).  

 
Skillnaden mellan en dator och en smartphone är idag enligt Nationalencyklopedin (2016) 

väldigt liten då många av dagens datorfunktioner nuförtiden utförs av smartphones.  
 

2.2  Smartphones i vardagen  

I Australien använder 92 % av barnen i åldrarna 5-14 någon form av elektronisk 
informationsapparat som till exempel datorer dagligen och denna siffra blir högre ju högre 

ålder (Ciccarelli, Portsmouth, Harris & Jacobs 2012). 
      

Ett intressant påstående som Emanuel et al (2015) gör är att de liknar smartphone 
beroende vid drogberoende, att en drogmissbrukare är inte beroende av nålen, utan av 
innehållet. Nålen är sättet innehållet levereras på. Emanuel et al (2015) förklarar att 

smartphone beroende är av samma typ, människor är beroende av innehållet. Smartphonen 
är bara sättet att leverera innehållet (Emanuel et al 2015).  

 
I tidigare forskning som Samaha och Hawi (2015) har genomfört visade det sig att 
användandet av smartphones har ändrat de vardagliga rutinerna, vanorna, det sociala 

uppförandet, familjerelationerna och de sociala interaktioner. Författarna menar att det 
ständiga användandet kan leda till sömnproblem, tillbakadragande och försämrad fysisk 

aktivitet (Samaha & Hawi 2015).    
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2.2.1 Smartphones och stress  

Enligt en studie gjord i USA av Emanuel et al (2015) säger 88% av de tillfrågade att de 
känner sig säkrare när de har sin telefon med sig, 70% säger att de aldrig stänger av sin 
smartphone och 67% säger att de behöver sin smartphone hela tiden. En intressant 

observation är att resultaten visar att kvinnor mer generellt håller med i påståendena i en 
viss utsträckning (Emanuel et al 2015). 

 
Dagens elever ställer otroliga krav på tekniken. Emanuel et al (2015) beskriver ett 
experiment som Google utförde som gick ut på att medvetet sakta ner tiden det tar innan 

sökresultat visas med 0,4 sekunder. Detta gjorde så att det utfördes 8 miljoner mindre 
sökningar per dag. 25% av människor kommer att stänga ner en webbsida om den tar mer 

än fyra sekunder att ladda (Emanuel et al 2015). 
 
I tidigare forskning som Samaha och Hawi (2015) genomfört är det bekräftat att 

smartphone användande och stress är kopplade med varandra. Författarna menar att det 
konstanta kollandet och användandet av apparna har lett till stress och ängslan (Samaha & 

Hawi 2015).  
 

2.3  Digitalisering i skolan  

Under 80-talet genomfördes det en rad olika datorprojekt inom skolan men projekten blev 

oftast ett misslyckande (Hylen 2010). Statens satsningar på IT i skolan under 80-talet 
uppgick till ca 1 miljard kronor. Statens satsningar under 80-talet gav begränsade effekter 
i skolan (Hylen 2010). I början av 90-talet bildade staten en ny myndighet inom IT-

området. Myndighetens uppdrag var att ha ansvar över utvecklingen och genomförandet 
av den statliga datorpolititiken inom skolväsendet (Hylen 2010). Detta innebar att datorn 
skulle användas i planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen. En 

utvärdering genomfördes senare i 90-talet av skolverket, där konstaterades det endast små 
förändringar iakttogs sedan 80-talet. En bidragande faktor till detta var att skolsystemet 

hade svårt att lära sig av tidigare erfarenheter samt att systematiska utvärderingar var 
otillräcklig (Hylen 2010).   
 

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades 1994 av 
regeringen som fick i uppdrag att styrka Sveriges konkurrenskraft genom en ökad IT-

användning (Hylen 2010). Satsningen gick ut på att främja IT-användningen i skolan via 
en rad olika projekt. Mellan åren 1995-2002 satsade KK-stiftelsen ca 555 miljoner kr, 
summan uppskattades senare till 1.2 miljarder kronor med hjälp av olika finansieringar 

från de berörda kommunerna och företagen.  

 

Enligt Calderon (2015) är många av forskarna överens om att informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) har en stor potential för bättre lärande men att det inte sker 
per automatik i samma takt som teknikens utveckling. Författaren menar att det handlar 

om på vilket sätt IKT integreras i undervisningen.  
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Författaren anser att om enbart en dator används till övningar, rapporter och uppsatser så 
ändras inte mycket jämfört med att använda en lärobok med papper och penna. Däremot 

om teknik används som verktyg i undervisningen så finns det en stor potential för en 
lyckad utveckling (Calderon 2015).  
 

Att införa IKT i skolan kan öka motivationen för eleverna anser många lärare (Calderon 
2015). Författarna anser att eleverna får chansen till att utforska världen utifrån sina egna 

intressen och att kunna skapa mer själva via digitala presentationer och bloggar med mera. 
Många av lärarna anser även att möjligheten att ta in mer aktuella och intressanta material 
med hjälp IKT väcker eleverna intresse (Calderon 2015). 

 
Studenter och lärare på Wake Forest University använder smartphones för att 

kommunicera med varandra utanför klassrummet, underlätta för frågeformulär på̊ 
lektionen och kunna se schema och campus information (Webb 2013).  
 

Det finns en “digital disconnect” och med det menas att det finns en skillnad på sättet 
studenter använder teknologin i deras vardagliga kommunikation och hur teknologin 

används i klassrummet. På fritiden använder studenter sin smartphone till att 
kommunicera, ta bilder, titta på videos och spela spel (Webb 2013).  
 

Den mobila utvecklingen ger nya möjligheter som kan till exempel resultera i att 
undervisningsmaterialet görs tillgängligt till eleverna som kan använda detta utanför 
klassrummet. Det finns dock en uppenbar risk enligt Jönsson (2010) som innebär att 

eleverna kommer övergå till passiva kunskapskonsumenter. Författaren menar att den 
stora utmaningen är att skapa skolmaterial som uppmuntrar eleverna till kritiskt tänkande 

och aktiviteter. Materialet som tas fram måste koordinera med den existerande 
skolkulturen så att lärarna känner sig bekväma med att använda det i undervisningen 
(Jönsson 2010).  

 
Enligt Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) kan appar användas dagligen av lärare för att 

planera undervisningen. Lärare kan till exempel skapa en kalender och bjuda in sina elever 
och lägga in till exempel prov och redovisningar i kalendern. Kalendern i Ipad är ett 
användbart verktyg för att organisera aktiviteter både i och utanför klassrummet och kan 

hjälpa elever att utveckla organisatoriska färdigheter. Dessa appar, som används av många 
studenter måste enligt författarna accepteras av lärarna (Pilgrim, Bledsoe & Reily 2012).  

 
Det har blivit allt vanligare att eleverna i årkurs 1-3 i grundskolan antingen använder en 
dator eller en surfplatta i skolarbetet. I en undersökning som Skolverket (2015 c) har 

genomfört 2015 uppgav 14% av lärarna till årskurs 1-3 att eleverna använder en dator eller 
en surfplatta dagligen i skolarbetet. Motsvarande siffra för 4 år sedan var 6 % (Skolverket 

2015 c). Enligt skolverket (2015 c) var det 14 % av eleverna i grundskolan 2012 som fått 
eller fått låna en dator för personligt bruk av skolan, år 2015 var det 28 %. I 
gymnasieskolan var det 2012 54 % och 2015 var samma siffra 80 % (Skolverket 2015 c). 
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Enligt skolverket (2015 c) tillåter ungefär två tredjedelar av grundskolorna att elever tar 
med sig sin privata smartphone och använder den i undervisningen.  

 
Enligt skolverket (2015 c) använder rektorer sociala medier i sitt arbete, 2015 var det 54% 
som använde sociala medier för att söka information, 61 % som använde sociala medier 

för att omvärldsbevaka och 47% som använde sociala medier för kollegialt utbyte. 
(Skolverket 2015 c).  

 

2.3.1 Smartphone i skolan 

Enligt Webb (2013) ökar smartphones tillgänglighet hela tiden, 88 % av offentliga skolor 
har skrivna styrdokument angående hur smartphones inte skall användas och vad som blir 

konsekvenserna av att använda den. På senare år har det publicerats ett flertal studier på 
hur mobiltelefonen kan involveras i lärande processen (Webb 2013). 
 

Webb (2013) beskriver att på Abilene Christian University delades det ut Iphones eller 
Ipod touch till sina förstaårs elever. George Saltsman - Director of educational technology 

på Abilene Christian förklarar: “Vi kände att fördelarna var så stora och 
utdelningsprogrammet var så framgångsrikt att vi behövde göra vad vi kunde för att mätta 
campus så snabbt som möjligt, så vi kunde ta del av fördelarna från mobila enheter”(Webb 

2013, s. 181). Förutom att använda smartphonen till att se schema och studieinformation, 
används enheterna till utvärderingar, podcast föreläsningar, uträkningar med mera (Webb 

2013). 
 
Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) beskriver att i teorin skulle eleverna kunna ha tillgång 

till alla sina böcker i skolan på en enda iPad. Ta bort behovet av skåp och ryggsäckar. 
Detta är dock inte det enda användningsområdet för bärbar teknologi. Apple släppte den 
första iPaden 2010 och sedan dess har den integrerats i människors vardagliga liv. 

Familjer använder teknologi för att planera, kommunicera och underhålla i hemmamiljön 
(Pilgrim, Bledsoe & Reily 2012). 

 
Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) beskriver att ny teknologi förändrar sättet lärare 
resonerar kring lärande och läskunnighet. USA:s motsvarighet till svenska skolverket har 

publicerat en nationell skolteknologisk plan, som har titeln “Transforming American 
Education: Learning Powered by Technology” Författarna till denna plan rekommenderar 

att avancerade teknologier skall användas i undervisningen för instruktion och 
pedagogiska syfte för att förbättra inlärningen hos elever (Pilgrim, Bledsoe & Reily 2012). 
 

Enligt Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) har bärbar teknologi kommit in klassrummet i 
form av elektroniska enheter som till exempel Ipad. Istället för att öppna en klassisk bok 

kan studenter idag ha tillgång till digitala böcker och resurser som innehåller interaktivt 
innehåll.  
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Innehållet är detsamma men layouten och bilder är interaktiva och inte som statiska bilder. 
Elever kan utforska och ändra i 3-D bilder av till exempel den mänskliga hjärnan eller 

förstora text och bilder (Pilgrim, Bledsoe & Reily 2012). 
 
Enligt skolverket (2015 c) arbetar omkring 4 av 10 lärare inte med att främja en säker 

användning av internet och förebyggande för att undvika olika former av kränkning via till 
exempel sms eller internet. Till exempel så är det 50 % av lärare i grundskolan som i viss 

utsträckning arbetar med att förebygga kränkningar via till exempel Facebook och 
Instagram (Skolverket 2015 c).  
 

2.3.2 Påverkan på studieresultat 

Enligt Samaha och Hawi (2015) finns det ett samband mellan smartphone användning och 
akademiska resultat. I studien visade det sig att de elever som lider av Attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) och andra svårigheter har lättare att drabbas av 

internetberoende. Detta leder i sin tur till negativa studieresultat (Samaha & Hawi 2015). 
Författarna kan även påvisa ett samband att elever som använder Facebook och skickar 

textmeddelanden under skoltid har sämre betyg än de elever som inte gör det (Samaha & 
Hawi 2015). Webb (2013) har genomfört en studie om hur smartphones kan användas i 
inlärningsprocessen. De tidiga resultaten som har presenterats har visat sig vara positiva 

inom matematik och läsning, men även inom motivation och samarbete i undervisningen 
(Webb 2013).  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har genomförts i form av vetenskaplig ansats, 

datainsamling, analys och tillförlitlighet. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Vi anser att vi kan svara på vår frågeställning bäst genom att använda oss av en kvalitativ 

datainsamling. Eftersom vår frågeställning är väldigt aktuell just nu, anser vi att ett 
deduktivt arbetssätt är mest lämpligt, genom att vi dels samlar in datan, dels tolkar datan. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär deduktivt att först samla in information och förväntningar 
och sedan samla in empiri. Dessa förväntningar är ofta tidigare publicerade teorier 
(Jacobsen 2002). Genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys och intervjuer kan vi 

bygga på vårt empiriska underlag med den allmänna åsikten kring ämnet. Genom att 
undersöka vad som sägs och vad som diskuteras i Svensk dagspress kan vi bygga ett 

empiriskt underlag som diskuteras mot teorin. 

 

3.2 Datainsamling  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa insamlingsmetoder och mer specifikt en 

kvalitativ innehållsanalys och intervjuer. Dessa metoder har vi använt oss av för att det 

passar våra frågeställningar bra och vi anser att vi har kunnat bygga ett bra empiriskt 
material genom att använda dessa. Andra metoder för datainsamling kan vara 

observationer och dokumentstudier men dessa är inte relevanta för denna studie. 

3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys kommer genomföras på publikationer från svensk dagspress. 

Detta kommer vi att göra för att få en uppfattning av vad den generella åsikten i debatten 

är kring mobilförbud. Vi kommer att analysera och som Jacobsen (2002) säger, 
systematiskt kategorisera innehållet, detta görs för att få en bättre överblick över vårt 

insamlade material. Vi kommer att undersöka svensk dagspress för att utforska och 

beskriva vilka argument som ligger till grund för att skolor väljer att förbjuda smartphones 
under lektionstid. Vårt syfte med denna studie är att utforska och beskriva vilka argument 

som ligger till grund för att skolor väljer att förbjuda smartphones på lektionstid. En 

kvalitativ innehållsanalys kommer belysa den allmänna åsikten i debatten vilket kommer 
att hjälpa oss att uppnå vårt syfte.  

 
3.2.2 Personintervjuer  

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig den öppna intervjun bäst när vill undersöka relativt få 

enheter och när intresset är vad den enskilda individen säger. Jacobsen (2002) menar på att 

den öppna intervjun lämpar sig bra när intresset är ett speciellt fenomen. Detta passar vår 
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frågeställning bra då vi är intresserade av ett speciellt fenomen på en skola och hur skolan 
valt att hantera detta. Öppna individuella intervjuer passar bra ifall fokus ligger på att få 

fram en enskild individs tolkning av ett fenomen (Jacobsen 2002). För denna studien 

kommer ett flertal intervjuer med olika lärare att genomföras. Intervjuer kommer att hjälpa 
oss att uppnå vårt syfte med studien. Då lärare och skolor hanterar mobilförbud olika är 

det viktigt att samla in lärarens åsikt kring mobilförbud och detta kommer intervjuer 

hjälpa oss med.  
 

3.2.3 Urval  

Populationen från undersökningen innefattar respondenter från en gymnasieskolan i 
Växjö. Respondenterna för denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär enligt Jacobsen (2002) att de respondenter som går att få tag 

på väljs ut för studien. Att komma i kontakt med respondenter har varit en utmaning 
därför blev denna typ av urval naturlig. På skolan blev vi rekommenderade olika lärare 

som vi kunde intervjua och som var lämpliga inom vår undersökning. Det kan finnas en 

risk att denna typ av urval blir snett (Jacobsen 2002). Detta kommer att diskuteras senare i 
metodreflektionen (se kap 5.2). 

3.2.4 Genomförande 

Vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys. Detta gjorde vi i syfte av att undersöka vad 
dagspress publikationer säger om mobilförbud i skolan. Vad den generella åsikten av det 

som blivit publicerat av Svensk dagspress är samt vilka argument som diskuteras till 

fördel och nackdel av mobilförbud. Enligt Jacobsen (2002) kan detta användas när 
intresset är att veta hur andra har tolkat en situation eller händelse. Detta stärker vårt 

resonemang och gör även vår frågeställning aktuell då det är många skolor som hanterar 

mobilförbud olika, och åsikterna kring mobilförbud är många och olika. Vi valde att 
använda oss av databasen Mediearkivet som sparar alla publikationer från svensk 

dagspress. På grund av uppsatsens omfattning, så valde vi att sätta begränsningen till 14 

dagar, med sökord ”mobilförbud”. Detta genererade 26 artiklar som vi sedan har använt 
oss av kategorisering och färgkodning av innehållet i enlighet med kategorierna som även 

använts i teori kapitlet. Kategorierna är Vad är en smartphone, Smartphones i vardagen, 

Smartphone och stress, Digitalisering i skolan, Smartphone i skolan och Påverkan på 
studieresultat.  
 
Vid utformningen av intervjufrågorna strävade vi efter att använda oss av öppna 

intervjufrågor. Jacobsen (2002) menar på att öppna individuella intervjuer lämpar sig bra 
när fokus är att få en större förståelse över ett enskilt fenomen och detta passar väldigt bra 

in på vår frågeställning som syftar till att undersöka argument för mobilförbud i skolan. 
Därför tog vi hänsyn till detta när vi utformade intervjufrågorna och fokuserade på att 
hålla frågorna öppna för att verkligen försöka fånga upp respondentens åsikt kring 

mobilförbud i skolan. Med öppna frågor menar vi att vi har strävat efter att i största mån 
inte färga respondenten om vår egen åsikt kring mobilförbud och undvika ja/nej svar på 

intervjufrågor. Den öppna intervjun lämpar sig bra när intresset är en enskild individs åsikt 



 

  15 (53) 
 

kring ett ämne (Jacobsen 2002). Intervjuerna genomfördes på gymnasieskolan. 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) har utformats med vår frågeställning i syfte och för att få 

respondenterna att prata fritt kring mobilförbud. Tre respondenter har intervjuats och varje 
intervju tog cirka 45 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen 
i Iphone och sedan användes programmet Expresscribe för att transkribera hela 

intervjuerna. Detta för att få en bättre överblick över materialet. Respondenterna vill också 
att vårt arbete skickas till dem via email när det är färdigställt. Intervjuerna 

anonymiserades.  

 

3.3 Analys 

Den insamlade datan kommer att analysera kvalitativt genom att som Jacobsen (2002) 

förklarar, dela upp vår analys i tre delar - beskrivning, systematisering och kategorisering, 
samt kombination. Detta betyder att vi skall försöka undvika att färga upplysningarna med 

våra egna åsikter för att få en så bra beskrivning som möjligt på vår insamlade data. Sedan 
skall vi förenkla informationen vi samlat in (Jacobsen, 2002). När vi har utfört dessa faser 
kan vi dra slutsatser och analysera vårt material. 

 
Jacobsens tre faser innebär: 

Beskrivning: Enligt Jacobsen (2002) innebär denna fasen att insamlingen av datan skall 
göras så grundligt och detaljerat som möjligt dvs att intervjuer och samtal ska registreras 
så noggrant som möjligt. Detta brukar även kallas för tjocka beskrivningar (Jacobsen 

2002). I vår kvalitativa innehållsanalys sammanställde vi den insamlade datan från svensk 
dagspress med nyckelordet mobilförbud och ett tidsspann på två veckor. Vi spelade in 

varje intervju och transkriberade det verbatimt och sammanställde sedan alla genomförda 
intervjuer. Vi förde även anteckningar under intervjuernas gång.  

 

Systematisering och kategorisering: I nästa fas blir det som regel att systematisera den 
enorma information som alltid förekommer före en analys. En sållning och 

förenkling/generalisering av informationen genomförs i analysprocessens alla faser för att 
få en överblick av materialet (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) nämner sedan att 
systematisering är viktigt för att vi ska kunna sprida det som vi har hittat. I vår kvalitativa 

innehållsanalys har vi använt oss utav färgkodning för att kunna se vad den generella 
uppfattningen kring våra huvudrubriker är. 

 
Kombination: I den tredje och sista fasen tolkas datan, detta innebär att fokus ligger på 
att leta efter meningar, orsaker, försöker generalisera eller skaffa en speciellt ordning i 

datan (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) nämner sedan att i denna fas är det möjligt att få 
fram de mer dolda och mest intressanta relationerna.  Vår analys går igenom vår 

kvalitativa innehållsanalys och samtliga intervjuer för att svara på vårt syfte som är att 
utforska och beskriva vilka argument som ligger bakom att skolor väjer att förbjuda 
smartphones på lektionstid.  
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3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Jacobsen (2002) skall empirin uppfylla två krav, den skall vara giltig och relevant, 
samt tillförlitlig och trovärdig.  
 

Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika sorters validitet, intern giltighet och extern 

giltighet. Intern validitet handlar om att mäta det vi tror oss mäta (Jacobsen 2002). Extern 
validitet handlar om att resultat från till exempel ett specifikt område eller tidpunkt, också 
skall kunna användas i andra sammanhang (Jacobsen 2002).  

 
Fokus för vår studie har legat på att uppnå syftet och svara på frågeställningarna. Genom 

att noggrant välja teoretiska källor har en god validitet kunnat uppnås. Genom att välja ut 
individer för intervjuerna som hanterar mobilförbud olika i sitt arbete som lärare, kan vi 
dra slutsatsen att informationen som erhållits är giltig och relevant. 

 
Reliabilitet  

Med tillförlitlighet och trovärdighet menas att en undersökning måste gå att lita på, att 
undersökningen måste vara utförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen 2002). Det som är av 
intresse är resultat som mäter det som är menat att mäta och som är trovärdigt (Jacobsen 

2002).  
 

Intervjuernas reliabilitet har säkrats genom att intervjuerna genomfördes på skolan där 
respondenterna arbetar och att respondenterna är insatta i ämnet som studien omfattar. 
Respondenterna vill ha arbetet skickat till sig när det är färdigställt.  
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4 Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet från innehållsanalysen och intervjuerna samt 
analysen av resultatet. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Nedan kommer sammanställningen av resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen (se 
bilaga 2) presenteras efter de olika kategorierna som är Smartphones i vardagen, 

Smartphones och stress, Digitalisering i skolan, Smartphones i skolan och Påverkan på 
studieresultat. 

 
Sammanställning av kvalitativ innehållsanalys av Svenskdagspress 

Genom att använda oss av kategorisering och färgkoda meningar och avsnitt i artiklarna 

som innehåller information som kan kopplas till någon av våra kategorier. Våra kategorier 
är Smartphone i vardagen, Smartphone och stress, Digitalisering i Skolan, Smartphones i 

skolan och Påverkan på studieresultat. I den kvalitativa innehållsanalysen kan vi se att det 
som omnämns mest är i kategorin Smartphones i Skolan, den nämns 10 gånger i artiklarna 
av totalt 26 Den näst största kategorin är digitalisering i skolan, den nämns 6 gånger i 

artiklarna av totalt 26 artiklar. Smartphone och stress nämns i vissa artiklar, lika så 
Påverkan på studieresultat och Smartphone i vardagen nämns sällan. 

 
I kategorin Smartphones i Vardagen visar sammanställningen av kategoriseringen att i 
artiklarna anges att ett stort ansvar ligger på föräldrarnas kontroll. I artikeln ”Mobilfri 

lektion, ja tack!” - beskriver författarna att tyvärr är det inte alla vuxna som föregår med 
gott exempel på nätet och det säger en hel del om storleken på problemet. I artikel ”Testa 
en timme utan några sociala medier” - nämns det två exempel på metoder som anses vara 

bra, Nämligen att ha en timme om dagen där all media stängs av, och ett exempel där det 
föreslås att stänga av sociala medier en timme eller mer, en gång per vecka och umgås i 

familjen istället.  
 
I kategorin Smartphones och Stress visar sammanställningen i kategoriseringen att i 

artiklarna anges att många elever störs av sin egen mobilanvändning. Enligt debattartikeln 
”Förbjud mobiltelefoner i skolan” anser skolinspektionen att smartphones är ett 

störningsmoment kring trygghet och studiero i skolan. Vad som sägs är att många elever 
har svårt att begränsa sitt eget digitala användande. I artikeln ”Mobilförbud - en het fråga i 
skolan” anser skribenten att vissa elever anger att deras koncentration störs av det ständiga 

blippandet och surrandet. Debatten och åsikten är generellt detsamma igenom alla 
artiklarna, smartphones är något som stör och stressar eleverna i skolan.  

 
I kategorin Digitalisering i skolan visar sammanställningen att teknik kan vara ett bra 
hjälpmedel i skolan, men det kan inte vara på bekostnad av att barn slutar röra på sig. I 

artiklarna diskuteras det också att lärarna behöver mer utbildning. Många anser att 
smartphonen kan vara ett bra pedagogiskt verktyg i undervisningen, men poängteras att 
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den skall användas för inlärning och inget annat. Det diskuteras också om störsändare 
skall användas i klassrummet för att förhindra att elever missbrukar sin smartphone. En 

annan åsikt som tas upp är att elever kan göra mycket bra med appar och olika program. 
Om skolan hamnar i förbudsfällan blir det lätt att skolan och lärarna distanserar sig ifrån 
eleverna. I artikeln ”Moralpanik - eller dags att dra i nödbromsen?” - diskuterar författaren 

kring att det kan vara bra med teknik i skolan, men i rimlig omfattning med vuxnas 
överseende och kontroll. I artikeln ”Bort med mobilerna från skolan för elevernas skull!” - 

uttrycker författaren att lärarna behöver mer kompetens och utbildning. Skolverkets 
ambition är att alla elever ska få tillgång till en egen läsplatta eller dator inom tre år. I 
artikeln ”Mobilfri lektion, ja tack!” - uttrycker författaren att kritiker till mobilförbud 

försöker påpeka att det är teknik fientlighet men att det är ett löjlig sätt att argumentera.  
 

Under kategorin Smartphones i Skolan debatteras det generellt i stycken och meningar om 
att mobilförbud är något positivt. I många artiklar anges att anledningen till mobilförbudet 
är att skapa lugn och ro i skolan. I en debattartikel ”Förbjud mobiltelefoner i skolan” 

uttrycks det att det borde implementeras centrala policys kring hur smartphones  hanteras i 
skolan. Det uttrycks även att det är inte rätt att andra elevers studiero påverkas av enskilda 

elevers smartphone användning. I artikeln ”Moralpanik - eller dags att dra i nödbromsen?” 
- Uttrycks det att vissa menar på att smartphonen är som en godispåse. Lärarna kan inte 
konkurrera om elevernas uppmärksamhet med smartphonen. Detta gör den till ett störande 

moment i undervisningen. I artikeln ”Bort med mobilerna från skolan för elevernas skull!” 
- berättar en lärare att hon innan mobilförbudet infördes använde hon 23 minuter per 
lektion på att uppmana eleverna att inte använda sin smartphone.  

 
I kategorin Påverkan på studieresultat visar sammanställningen av kategoriseringen att i 

artiklarna anges att mobilförbud avsevärt förbättrar elevers resultat. Att ta bort störande 
moment från undervisningen borde också vara en självklarhet anser författaren till artikeln 
”Testa en timme utan några sociala medier”. I artikeln ”Bort med mobilerna från skolan 

för elevernas skull!”- beskriver författaren en studie som är utförd vid London School of 
Economics. Den studien påvisar tydligt att mobilförbud förbättrar elevers resultat.  

 

4.2 Intervjuer 

Nedan kommer sammanställningen av resultatet från intervjuerna presenteras efter de 

olika kategorier som är Smartphones i vardagen, Smartphones och stress, Digitalisering i 
skolan, Smartphones i skolan och Påverkan på studieresultat. Nedan kommer en kort 
presentation om respondenterna som deltog i undersökningen. 

 
Presentation av respondenterna: 

Respondent A - Tekniklärare på gymnasieskola i Växjö.  

Respondentens arbetsuppgifter består utav att bedriva undervisning inom IT och teknik 
relaterade ämnen på skolan. Respondenten sitter även med i olika arbetslag och engagerar 

sig regelbundet i utveckling av verksamheten. 
 



 

  19 (53) 
 

Respondent B - Yrkeslärare med APL ansvar på gymnasieskola i Växjö.  
Respondentens arbetsuppgifter består av att bedriva undervisning samt att ansvara för 

arbetsplatsförlagt lärande (APL). Respondenten sitter även med i olika arbetslag och 
engagerar sig regelbundet i utveckling av verksamheten. 
 

Respondent C - Elevcoach på gymnasieskola i Växjö.  

Respondentens arbetsuppgifter består av att agera vuxenstöd i korridorerna på skolan. Att 

hjälpa och stötta ungdomar i allmänhet men även de ungdomar som kan behöva mer stöd 
än andra. 

 
Smartphones i vardagen 
Respondent A - Nämnde tidigt under intervjun att det är 80/20 regeln som gäller dvs att 

80 procent är av privat bruk och 20% är till skolarbeten. Ungdomarna använder sig 
smartphone extremt mycket i vardagen enligt respondenten. Respondenten berättar att 
hens styvdotter använder sin smartphone och surfplatta väldigt mycket i vardagen. När 

hen till exempel ska spela spel på sin dator så sitter hen med paddan uppe samtidigt och 
chattar med sina vänner etcetera. Respondenten menar att hen tappar koncentrationen och 

att det måste hända nånting hela tiden. Respondenten anser att i sjunde klass är det lagom 
att få sin första smartphone för då har elever tre år på sig att komma in i tekniken dvs att 
lära sig att använda den.  

 
Respondent B - berättar att hen gav sina barn deras första smartphone när dom gick i 

högstadiet. Dock berättar respondenten att hen har vänner vars barn går i låg/mellan 
stadiet och har smartphones. Respondenten väns dotter är 10 år gammal och har precis fått 
en smartphone, och då var barnet sen med att ha smartphone jämfört med sina vänner. Ett 

problem som respondenten anser är att så små barn har tillgång till alla sociala medier och 
att de inte förstår innebörden och riskerna som är kopplat till det. Respondenten tycker att 

det borde vara striktare åldersgräns på sociala medier, det är alldeles för lätt att fuska och 
ange att ens ålder är äldre än vad den faktiskt är för att få lov att skapa ett konto på till 
exempel Instagram och Facebook. Respondenten anser samtidigt att det är otroligt svårt 

för att många föreningar skickar ut all sin info via sociala medier, till exempel 
respondenten dotters idrottsförening skickade ut all information via Facebook men om 

föräldrar då skall stå som ansvarig och ta emot informationen försvinner ansvarstänket för 
informationen för barnen.  
 

Respondent C - Respondenten anser att elever går mycket med “huvudet neråt”, alltså att 
elever är inne i sin telefon mycket. Respondenten spekulerar dock kring om det kan vara 

så att elever använder telefonen för att kommunicera med varandra idag, till exempel att 
de tittar på samma sak eller lägger upp något på Snapchat. Respondenten själv har tagit 
bort sin Facebook för ca 1 år sen och uttrycker att hen är nöjd över det beslutet. På frågan 

om hen skulle rekommendera andra att göra likadant blir svaret att nej men att hen 
rekommenderar ungdomar att vara mer källkritiska och inte tro på allt dom läser. 
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Smartphones och Stress 
Respondent A nämner att eleverna använder sina smartphone väldigt mycket. 

Respondenten berättar att det är 80/20 regeln som gäller, dvs att 80% utav tiden är av 
privat bruk och 20% är till skolarbeten. Respondenten säger att det finns en 
informationsstress som är något helt osannolikt dvs att det finns ett behov att hela tiden 

sitta och bevaka vad som händer i omvärlden, kolla vad kompisarna gör, kolla vad som 
händer på Facebook och andra sociala medier. Respondenten berättar även att de yngre 

eleverna är och blir mer stressade av att använda sina smartphones än de äldre eleverna.  
 
Respondent B berättar att eleverna använder sina smartphones otroligt mycket. Enligt 

respondenten B är elever mer stressade idag än 2011, som var året respondent B började 
undervisa som utbildad lärare. Respondent B förklarar att dennes åsikt är att det är mer 

hysteriskt idag och att under en resa till Uganda med eleverna, där ingen av eleverna hade 
mobilnät, så ville eleverna ändå ha mobilen i handen. Det upplevde respondent B inte att 
det var när denna börja undervisa 2011. Respondent B berättar även att under resan i 

Uganda, om eleverna var tvungna att gå upp mitt i natten och gå på toaletten, så kollade de 
telefonen för att se om de fått någon notis från till exempel Snapchat, Instagram eller 

Facebook och att detta måste vara otroligt stressande.  
 
Respondent C berättar att denna tycker att elever använder sig av smartphones otroligt 

mycket, men har svårt att svara på frågan om denna tycker att elever är mer stressade idag 
än förr. Respondent C utvecklar sitt svar med att förklara att hen tycker det är svårt att 
avgöra om eleverna blir stressade av det. Respondenten själv blir otroligt stressad av 

mobiltelefoner, men har svårt att avgöra om yngre personer och elever blir stressade av 
det.  

 
Digitalisering i Skolan 
Respondent A svarade på frågan om hur teknik ska integreras i skolan och svarade då att 

det framförallt kräver lite äldre elever. Respondenten menar på att det är en mognadsfråga 
bland eleverna. Respondenten menar även på att införandet av ett hjälpmedel som 

egentligen är ett självmedel då det finns så mycket annat som går att göra med den. Enligt 
respondenten borde det egentligen inte finnas datorer och smartphones förrän i tidigast 
sjunde klass. Dem ser problemen här och det är att eleverna kan knappt läsa och skriva.  

 
Eleverna får varsin Chromebook när de börjar på skolan som de får använda på 

lektionerna. Respondenten menar på att om de hade gett eleverna varsin traditionell dator 
så hade de inte klarat utbildningen då det går att göra hur mycket som helst på de här 
maskinerna.  Eleverna använder Google Apps på chromebooksen och fördelen med detta 

är att eleverna kommer åt sitt material även om till exempel hårddisken kraschar etcetera. 
Chromebooks används här som en kvalificerad skrivmaskin till eleverna.  

 
En del av det materialet dvs digitala böcker finns även på chromebooksen som PDF: er. 
Då utvecklingen inom IT-branschen går så fort så är det ibland smidigare att använda 

digitala material än att vänta på att det ska tryckas till böcker och blir för gammalt. En del 
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av materialet sammanställer de även själva enligt respondenten som nämner att de brukar 
ligga i teknikens framkant och kolla vad som sker just nu på IT-marknaden.  

 
Respondenten berättar även att de erbjuder eleverna Cisco´s grundläggande IT-kurs, IT-
essentials som eleverna på hela skolan få gå om de vill. Inom kursen lär sig bland annat 

eleverna hur en smartphone fungerar med mera. Respondenten berättar sedan att IT-
kunskaper är så pass låga hos eleverna eftersom att eleverna anser genom att ha kunskap i 

hur  chatt, spel och surf fungerar besitter man IT kunskaper. Eleverna har enligt 
respondenten fått en felaktig bild kring IT kunskaper och därför borde alla elever gå 
Ciscos kurs som skolan tillhandahåller.  

 
Respondenten berättar vidare att det idag finns en del programvaror som kan användas 

inom utbildningen som ska vara pedagogiska men är så himla tråkiga att eleverna vill inte 
använda dem. Hen anser att lekfullheten har inte tagits tillvara på vilket är en förutsättning 
för att ungdomarna ska lära sig något. Billiga lösningar så som Google Apps införs, men 

vad behovet egentligen är identifieras inte.  
 

Respondent B förklarar att skolan där hen undervisar har implementerat IPads i 
undervisningen. Det började med bärbara datorer för tre år sen, och senaste två åren har de 
delat ut IPads istället. Men från och med nästa år kommer de att dela ut bärbara datorer 

igen med motiveringen att på en Ipad kommer det pushnotiser och det skapar i sin tur en 
impuls från elevens sida att vilja kolla vad det är som har hänt. Det sker inte i  samma 
utsträckning på en dator. Respondenten förklarar även att en av anledningarna till att de 

bytte från dator till Ipad var branschen. På skolan har yrkesutbildningen 
väktarprogrammet och att de utför mycket rapportering som de måste kunna hantera via en 

Ipad för det är så som Ipads används i arbetet när eleverna är klara och ska börja jobba. 
Respondenten berättar även att arbetslaget har haft en diskussion om hur de ska förhålla 
sig till smartphones men att de inte kunde komma överens och att det lutar åt att de alla 

ska samla in smartphones innan lektionen och ge tillbaka efter lektionen är slut.  

Respondent C - Menar på att hen tror att tekniken kommer att utvecklas, på gott och ont. 

Respondenten tror att vi kommer att bli latare, men samtidigt menar hen på att vi måste 
hänga med i utvecklingen och inte vara för mycket emot. Respondenten förklarar att till 
exempel spel är ett stort problem hos ungdomar, de kommer trötta till skolan.  

 
Smartphones i skolan 

Respondent A säger att de brukar samla in elevers smartphones inför varje lektion för att 
eleverna blir så störda av det. Respondenten menar på att eleverna har idag ett 
uppmärksamhets-span på max tre minuter och har det inte hänt något då så måste det 

hända något. Under de sju åren som respondenten varit lärare har det enligt hen bara gått 
utför. Om eleverna tar upp sin smartphone och tittar på något så tar det ca tio minuter 

innan de är tillbaka in på spåret igen. Många elever vill även ta en bild på det som står på 
tavlan med mobilkameran och det menar respondenten bara är meningslöst då det finns 
studier på att det aldrig komma att användas. Eleverna lurar sig själv när de inte har 
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kopplat det här klassiska med pedagogiken att lyssna och lära dvs att göra flera saker 
samtidigt för att befästa kunskapen. Respondenten fortsätter med att skolan idag handlar 

mer om att lära ut genvägar dvs hur jag kan, med så liten insats som möjligt uppnå det 
resultat som läraren vill utan att behöva lära mig någonting. Respondenten säger även att 
hen samlar in elevernas smartphones inför varje lektion.  

 
Respondent B förklarar att det är olika från situation till situation om det är störande med 

smartphones i skolan eller inte. Respondent B berättar om ett exempel där hen hade en 
elev som om hen fick sitta med sin smartphone i handen, blev hen lugn och hängde med 
på lektionerna, men utan sin smartphone var hen “överallt och ingenstans”. Respondent B 

drar en parallell till när hen var ung och satt och ritade med papper och penna, dagens 
ungdomar, enligt respondent B, sitter med sina smartphones. Dock är det olika från person 

till person. Respondent B berättar att dom använder smartphones i undervisningen ibland, 
men mest för att anordna omröstningar och liknande. Respondent B är både för och emot 
smartphone förbud och anser att tekniken skall integreras i undervisningen men isåfall när 

läraren bestämmer att den ska användas och i vilket syfte den ska användas. Respondent B 
anser att så länge elevens smartphone inte stör undervisningen och ligger i väskan, samlar 

respondenten inte in den, men om den stör undervisningen samlar hen in den. Respondent 
B är samtidigt för om skolan tar ett centralt beslut att förbjuda smartphones. Respondenten 
säger att hen tror att lektionerna och undervisningen skulle bli mer strukturerade, med 

motiveringen, att då kommer eleverna inte utsättas för olika notiser och impulsen att titta 
på dessa notiser.  
 

Respondent C tycker inte att det är bra alls att omhänderta elevers smartphones. 
Respondenten berättar att hen i sitt tidigare jobb som utredare på ett utredningshem fick 

hen mycket utbildningar inom neuropsykiatrin, och när hen då utgår utifrån de 
perspektivet tycker hen inte alls det är bra att skolan tar smartphonen ifrån eleverna. Hen 
menar på att vissa elever kan fungera bättre i ett klassrum när dom har många bollar i 

luften, men hen berättar också att för vissa elever kan det vara precis tvärtom. Problemet 
är större enligt respondenten, lärarna hinner inte göra bedömningen om smartphonen skall 

tas ifrån eleven.  
 

Påverkan på studieresultat 

Respondent A- Respondenten säger att många elever har inställningen att “varför ska vi 
lära oss detta när det finns på Google”. Respondenten menar på att skolor har ersatt sättet 

elever lär sig med ett elektroniskt hjälpmedel. Respondenten berättar sedan att det har gått 
så långt att skolan har behövt införa läsprojekt. Detta infördes tidigare i år och eleverna får 
läsa 20 minuter varje morgon. Respondent A anser att elever idag läser väldigt dåligt, och 

har ett mycket dåligt ordförråd. Respondenten menar att eleverna saknar den bas som 
behövs för att nå högre studier.  

 
Respondent B - Respondenten menar att telefonen används som en flykt ifrån annat som 
kan upplevas som svårt i skolan. Ett exempel som respondenten tar upp är att eleverna 

som är mer ambitiösa hanterar smartphones bättre och låter den inte störa dom lika mycket 
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som mindre ambitiösa elever gör. Respondenten menar att impulsen att ständigt kolla på 
mobilen varje gång det händer något, är något som mindre ambitiösa elever har lättare att 

falla för. Respondenten menar på att detta kan bero på att när något blir svårt är detta en 
enkel väg ut. Detta är något som finns med som en punkt på utvecklingssamtalen, 
nämligen att utvärdera huruvida mobilen stör eleven och isåfall vad som kan göras åt det.  

 
Respondent C - Svårt för respondenten att svara på då dennes roll inte involverar att 

aktivt delta i undervisningen. 

 

4.3 Analys 

Smartphones i vardagen  

Ciccarelli, Portsmouth, Harris och Jacobs (2012) nämner att 92% av Australienska barn 
mellan 5-14 år gamla använder någon form av elektronisk enhet dagligen. Emanuel et al 

(2015) liknar smartphone beroende med drogberoende, en drogmissbrukare är inte 
beroende av nålen, utan själva innehållet. Emanuel et al (2015) menar att smartphone- 

beroende är av samma typ, människor är beroende av innehållet. Enligt Jönsson (2010) är 
den absolut största utmaningen att skapa skolmaterial som uppmuntrar till kritiskt 
tänkande. I vår kvalitativa innehållsanalys nämns det att smartphonen är numera ett 

obligatoriskt inslag i vardagen. Den ökade användningen har enligt organisationen Friends 
resulterat i ökad nätmobbning och tyvärr föregår inte vuxna med gott exempel. Det nämns 

även att man ser en ökning av belastningsskador på kroppen som är pga. Smartphone 
användning. En författare anser att man bör prova att ha en mobilfri timme om dagen, en 
timme innan man går och lägger sig. En annan metod är att är att alla i hemmet stänger av 

all form av media samtidigt och umgås istället. För att skapa ett bättre familjeliv. Kring 
smartphones i vardagen är alla respondenterna överens om att ungdomar använder sin 

smartphone mycket i sina vardagliga liv. Respondent A nämner att när en släkting spelar 
spel på datorn har hen sin surfplatta bredvid och chattar med vänner under tiden som hen 
spelar. Respondent B berättar att när hens barn fick sin första telefon när de gick i 

högstadiet men att hens väns barn fick sin första smartphone när barnet var tio år, och det 
var sent jämfört med andra. Respondent B anser att det är ett stort problem att så små barn 

har tillgång till sociala medier och inte inser farorna med det. Respondenten anser att det 
borde vara striktare åldersgräns kring tillgång till olika sociala medier.  

 

Smartphone och stress 

Enligt Emanuel et al (2015) stänger många aldrig av sin smartphone idag samt att de 
måste ha den med sig hela tiden. Detta går att koppla till tidigare forskning som säger att 

det konstanta kollandet och användandet har lett till användarna blir mer stressade. Även 
den kvalitativa innehållsanalysen visade att eleverna har svårt att begränsa sitt digitala 
användande och att de stör sig på sin egen smartphone användning. Enligt artikeln 

”Förbjud mobiltelefoner i Skolan!” som är en debattartikel, skriver författarna att 
skolinspektionen anser att mobiltelefoner är ett störningsmoment för tryggheten och 

studieron i skolan. I artikeln ”Moralpanik” skriver författaren att det finns olika typer av 
digitala beroende som kan skapa stress, till exempel dataspel, mobiltelefon, internet och 
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sociala medier. Alla respondenter anser och berättar att eleverna använder sina 
smartphones otroligt mycket. Däremot är det endast två av respondenterna som upplever 

att eleverna idag är mer stressade än förr.  ”Idag är eleverna mer stressade än när jag 
började arbeta som lärare 2011”(Respondent B). Respondent A säger att eleverna lider 
av en så kallad informationsstress som innebär att de hela tiden måste kolla vad som sker i 

omvärlden.  
 

Digitalisering i skolan  
Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) säger att teknologin kan användas för att underlätta för 

lärarna i sin planering samt integrera teknologin i undervisningen. Enligt Webb (2013) 
finns det en ”Digital Disconnect” mellan hur studenter använder teknologin i skolan och 
hur de använder teknologin i vardagen. Resultatet av vår empiriska undersökning visar att 

alla respondenter är positivt inställda till teknik i skolan om den används på rätt sätt. I vår 
kvalitativa innehållsanalys är åsikten detsamma, tekniken är ett bra hjälpmedel i 

undervisningen, dock får den inte användas på bekostnad av att barn slutar röra på sig.  
Gymnasieskolan som respondenterna arbetar på delade ut bärbara datorer fram tills för tre 
år sedan men har sedan två år tillbaka delat ut iPads istället. Dock skall skolan återgå till 

bärbara datorer från och med nästa år med motiveringen att push-notiserna på iPads skapar 
ett störningsmoment för eleverna. Detta finns enligt respondenterna inte i samma 

utsträckning på bärbara datorer. En av respondenterna förklara även att de har förekommit 
diskussioner i arbetslaget hur de skall förhålla sig till smartphones i skolan och 
undervisningen, men att de har inte lyckats komma överens om centrala riktlinjer, dvs att 

arbetslaget har inte lyckats komma överens om en gemensam strategi för hur de skall 
hantera smartphones i undervisningen och i klassrummet. Vår kvalitativa innehållsanalys 

bekräftar också att den allmänna åsikten är att lärare behöver mer utbildning för att kunna 
använda smartphonen på ett bra sätt i undervisningen.  

 

Smartphone i skolan  

Teknologin kommer in i klassrummet mer och mer,  Skolverket (2015 c) visar på att år 
2015 var det 80 % av eleverna i gymnasiet som fått eller fått låna en dator för personligt 
bruk i skolan. Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) säger att teknologin kan användas för att 

till exempel ersätta klassiska böcker med böcker på Ipad med interaktivt innehåll. Enligt 
Skolverket (2015 c) arbetar omkring fyra av tio lärare inte alls med att främja en säker 

användning och undvika olika former av kränkning på internet. I den kvalitativa 
innehållsanalysen nämns smartphones i skolan tio gånger. I den kvalitativa 
innehållsanalysen är den generella åsikten att det krävs centrala policys och beslut 

angående smartphones i skolan. Många anger att anledningen till mobilförbud är att skapa 
lugn och ro i skolan. Vad som nämns i artikeln ”Moralpanik” är att författaren gör en 

liknelse mellan smartphones och en godispåse, att läraren omöjligt kan konkurrera om 
uppmärksamheten. I artikeln ”Bort med mobilerna för elevernas skull!” nämner författaren 
att 69 % av gymnasielärare anser att skolarbetet störs av smartphones varje dag. 

Respondenterna ger relativt lika svar angående vad de tycker om smartphones i skolan. 
Respondant B beskriver att hen använder sig av smartphones i sin undervisning där bl.a. 

eleverna får använda den för omröstningar och liknande men lägger stor vikt vid att 
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tekniken skall endast användas när läraren säger att den ska användas. Både respondant A 
och respondant B tycker att smartphonen idag är ett störande moment. Alla 

respondenterna är överens om att smartphones är ett problem idag men åsikterna går isär 
om hur det skall hanteras. Respondant C anser inte att det är rätt att omhänderta 
smartphonen. Hen berättar att det finns elever som behöver flera moment pågående 

samtidigt för att kunna fokusera. Respondant A anser att telefonen skall omhändertas och 
respondant B anser att det är bättre med frihet under ansvar.  

 

Påverkan på studieresultat  

Samaha och Hawi (2015) säger att det finns ett samband mellan akademiska resultat och 
smartphone användande. Dock säger Webb (2013) att andra studier har gjorts som påvisar 

på positiva resultat av att involvera smartphones i undervisningen. I den kvalitativa 
innehållsanalysen kan vi dra slutsatsen att elevernas studieresultat förbättras om skolor 
inför ett mobilförbud dvs att ta bort störande moment ifrån undervisningen. Dock saknas 

det kunskap om hur smartphonen ska användas för att hjälpa till i undervisningen enligt 
författaren till artikeln ”Bort med mobiltelefonerna för elevernas skull!”. I samma artikel 

beskriver författaren en studie gjord på London School of Economics att mobilförbud 
förbättrar elevers skolresultat. Kring frågan smartphones påverkan på studieresultat 
nämner respondent A att eleverna har inställningen “varför ska vi lära oss detta när det 

finns Google” och att de är dåliga på att läsa. Detta har lett till att de har fått införa ett 
läsprojekt i skolan då eleverna läser alldeles för dåligt. Respondent B berättar att 

smartphonen används som en flykt ifrån annat som kan upplevas som svårt i skolan. De 
mer ambitiösa eleverna hanterar sin smartphone bättre och låter den inte störa lika mycket 
som mindre ambitiösa elever gör.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet och genomförande av vår undersökning. Vi kommer 
även att diskutera våra metodval.   
 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Smartphones i vardagen  

Idag använder ungdomar nästan dagligen någon form av elektronisk informationsapparat 
(Ciccarelli, Portsmouth, Harris & Jacobs 2012). Enligt Jönsson (2010) måste skolor 
försöka skapa skolmaterial som uppmuntrar eleverna till kritiskt tänkande. Ett intressant 

område som Emanuel et al (2015) tar upp är att människor är inte beroende av själva 
smartphonen, utan innehållet. En annan del i teorierna visar Samaha och Hawi (2015) att 

användandet av smartphones har ändrat våra dagliga rutiner. Vårt användningsmönster 
kan leda till sömnproblem, tillbakadragande och försämrad fysisk aktivitet (Samha & 
Hawi 2015). 

 
Att barn och ungdomar använder sin smartphone mycket är det ingen tvekan om. Men när 

vi analyserar vårt empiriska material och teorierna ser vi ett tydligt samband. Ciccarelli, 
Portsmouth, Harris och Jacobs (2012) tar upp att nästan alla ungdomar idag använder 
någon form av elektronisk informationsapparat dagligen. I vår empiri kan vi också utläsa 

att respondenterna är överens om att ungdomar använder sina smartphones och sociala 
medier otroligt mycket. I vår kvalitativa innehållsanalys nämner författarna till artikeln 

”Testa en timme utan sociala medier” som förslag att stänga av sociala medier en timme 
om dagen.  

 

Smartphones och stress 

Emanuel et al (2015) säger att flertalet människor aldrig stänger av sin smartphone och att 
de måste ha den med sig hela tiden. Detta kan kopplas till tidigare forskning som är gjord 
av Samha och Hawi (2015) som säger att det konstanta kollandet och användandet har lett 

till användarna blir mer stressade. 
 

Det finns tydliga indikationer på att smartphone och stress är kopplade till varandra, detta 
framgår både i vår empiriska studie där respondenter och även artiklar påpekar detta och 

även författare som också beskriver detta. Elever idag måste hela tiden ha med sin 

smartphone och blir allt mer stressade av att hela tiden kolla vad som sker. Respondent A 
kallar detta för informationsstress, vilket även beskrivs av Samaha och Hawi (2015) som 

redogör att konstanta kollandet och användandet av appar lett till stress. I vår kvalitativa 

innehållsanalys kan vi utläsa att i artikeln ”Mobilförbud – en het fråga i skolan” säger 
författaren att elevers koncentration störs av det konstanta blippandet och surrandet av 

smartphonen.  
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Digitalisering i skolan 
Enligt Pilgrim, Bledsoe & Reily (2012) är iPad ett användbart redskap i undervisningen. 

Det kan användas för att organisera lektionerna och lägga in provdagar och inlämningar i 
en gemensam kalender. Dessa appar måste användas av studenter och accepteras av lärare 

(Pilgrim, Bledsoe & Reily 2012). Enligt Skolverket (2015 c) är det 80 % av 
’gymnasieelever som fått låna en dator av skolan. 
 

Calderon (2015) visar på att det finns positiva fördelar med att använda sig av teknik som 
ett verktyg i skolan. Detta bekräftas av skolverket (2015 c) som menar att 80 % av 

gymnasieeleverna använder sig av datorer för att utföra sitt skolarbete. Vår empiri visar att 

respondenterna tycker det är bra med teknik i skolan men ställer sig tveksamma till att 
använda smartphonen helt utan begränsningar. Framförallt utsätts elever för push-notiser 

och känner då ett behov av att kolla hela tiden vad som skett på smartphonen eller 

surfplattan. I vår kvalitativa innehållsanalys framgår det av artikeln ”Moralpanik – eller 
dags att dra i handbromsen” att teknik i skolan kan vara bra men i rimlig omfattning och 

med vuxnas överseende och kontroll.  

 

Smartphones i skolan 

Enligt Pilgrim, Bledsoe och Reily (2012) har ny teknologi kommit in i klassrummet. De 

menar på att i teorin skulle skolor kunna ta bort fysiska böcker och ersätta dessa med 
böcker på till exempel Ipad, som dessutom skulle kunna vara interaktiva.  

 

I vår empiri kan vi se att alla respondenterna är överens om att det idag finns ett problem 
med smartphones i skolan, och även vår kvalitativa innehållsanalys bekräftar detta. Det 

som respondenterna har olika åsikter om är hur man skall bemöta detta problem. Webb 

(2013) beskriver att det finns fördelar med att integrera smartphonen i lärande processen 
men respondenterna menar på att det mest är ett störande moment. Respondent A och B 

har olika sätt att hantera mobilförbud på, Respondent A väljer att samla in smartphonen 

medan respondent B anser att så länge smartphonen ligger i elevens egen väska och inte 
stör undervisningen är det acceptabelt, men om den stör undervisningen samlar respondent 

B också in den. Respondent B säger dock att smartphonen kan vara ett bra pedagogiskt 

redskap, men då skall den tas fram enbart när läraren säger att smartphonen skall 
användas. Vad respondenterna A och B är överens om är att lektionerna blir mer 

strukturerade utan smartphones.  Det är intressant hur de olika teorierna enbart berättar hur 

smartphones kan användas på ett bra sätt, medan vår empiri säger att smartphones är ett 
störande moment som bör begränsas. Utifrån vår empiri kan vi konstatera att mycket av 

problematiken med smartphones i skolan handlar om att elever tappar fokus från 

undervisningen.  
 

Påverkan på studieresultat 

Enligt Webb (2013) finns det ett samband mellan användandet av smartphone och 
studieresultat. I en tidigare genomförd forskning som Webb (2013) har genomfört visade 

det sig att elevers studieresultat var positiva i läsning och matematik när smartphones 
användes i inlärningsprocessen. 
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Det finns indikationer på att det finns ett samband mellan smartphone användning och 
studieresultat enligt de teorier denna studie bygger på. Däremot kan vi inte styrka att 

studieresultaten varken försämras eller förbättras då teorin och empirin säger olika saker. I 
detta fallet kan det bero på vilket ämne det rör sig om och hur mycket eleven påverkas av 
smartphonen under undervisningen. Respondent B berättar att en mer ambitiös elev inte 

faller för impulsen att kolla sin smartphone lika lätt som en mindre ambitiös elev gör. I vår 
kvalitativa innehållsanalys säger författarna till artikeln ”Bort med mobilerna för elevernas 

skull!” att en studie som är utförd vid London School of Economics, påvisar att 
mobilförbud tydligt förbättrar elevers studieresultat.  
 

5.2 Metodreflektion 

Denna uppsats utfördes med en deduktiv ansats, vi samlade in teorier och skapade på  så 

vis oss en förståelse kring ämnet. Sedan samlade vi in vår empiri, analyserade och drog 
slutsatser. Våra kvalitativa insamlingsmetoder genererade en större förståelse till varför 

skolor valt att göra som de har gjort. Dock var det svårt att få kontakt med respondenter 
som var villiga att ställa upp på intervjuer. Av fem skolor som kontaktades var det endast 
en skola som återkopplade och som var villiga att ställa upp. Vår frågeställning belyser ett 

fenomen som finns i Växjö men även många andra städer, därför anser vi att validiteten på 
vår studie är god eftersom andra kommuner och städer också valt att införa mobilförbud. 

 
Dock skall hänsyn tas till att olika kommuner kan ha olika centrala beslut på plats kring 
hur hanteringen av smartphones i skolan ser ut, men detta ligger utanför vårt fokus då vår 

avgränsning ligger på en gymnasieskola i Växjö.  
 

Vårt urval hade i en optimal värld blivit än mer planerat. Vi fick helt enkelt intervjua de 
respondenter som var villiga att ställa upp. I vårt fall, två gymnasielärare och en 
elevcoach. Vår strävan genom hela studien var att vi ville intervjua lärare av olika ålder 

och olika ämnen, för att på så vis skapa en bra variation. Detta försvårades eftersom 
väldigt få av de kontaktade skolorna valde att svara på våra mail och telefonsamtal. Vi är 

nöjda med vårt empiriska material eftersom lärarna på den skolan där vi utförde 
intervjuerna hade olika åsikter kring mobilförbud på lektionstid. Vi hade dock också velat 
intervjua en Rektor för att få in det perspektivet, men tyvärr gick detta inte att genomföra. 

 
I vår kvalitativa innehållsanalys använde vi oss av databasen Mediearkivet och begränsade 

vår sökning till ett tidsspann på två veckor med sökord ”Mobilförbud”. Genom att 
begränsa vår sökning både tidsmässigt och även med ett specifikt ord som ”Mobilförbud”, 
fick vi ner antalet resultat avsevärt. Ifall vi skulle valt ett annat sökord skulle resultatet 

förmodligen vara väldigt annorlunda då ”Mobilförbud” är ett väldigt specifikt ord som 
genererar artiklar om just ett förbud. Om vi hade utökat till att även undersöka till exempel 

Sociala medier hade resultatet eventuellt kunna vara annorlunda.  
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6 Avslutning 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till. I detta 
kapitel kommer vi även att ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att utforska och beskriva vilka argument som ligger bakom att 
skolor väljer att förbjuda smartphones under lektionstid 

 
Vår empiri har kunnat visa på att argumenten till varför lärare och skolor väljer att 

förbjuda smartphones på lektionstid är många och olika. I vår kvalitativa innehållsanalys 
är den generella åsikten att mobilförbud är något som förbättrar klimatet inne i 
klassrummet och skapar studiero för eleverna. I empirin från våra intervjuer instämmer 

respondenterna med detta påstående, dock finns det fall där det kan ha motsatt effekt och 
skapa mer oro än studiero. En intressant observation vi har gjort är att våra teorier mer 

eller mindre enbart nämner vad för positiva effekter teknologi och smartphones kan ha på 
undervisningen och inlärningen, inte vilka negativa aspekter det kan ha. Enligt vår empiri 
hanterar lärare mobilförbud olika. En av våra respondenter samlar in smartphonen direkt 

innan lektionen börjar, en annan använder sig av ”frihet under ansvar” dvs att så länge 
smartphonen inte stör undervisningen och ligger i väskan samlar läraren inte in 

smartphonen.  
 
Vår slutsats är att i dagsläget, innan skolor generellt kunnat komma fram till gemensamma 

och centrala riktlinjer för hur smartphones skall hanteras i inlärningsprocessen borde 
skolor och lärare använda sig av tankesättet “frihet under ansvar”, dvs att riktlinjerna bör 
vara att elever inte får lov att använda sig av sin smartphone under lektionstid, men om 

eleven bryter mot det omhändertas smartphonen tills lektioner är över. Att hålla det helt 
öppet utan begränsningar blir för stort ansvar för ungdomarna att axla i skolan. Den 

konstanta pressen kring sociala medier med push-notiser gör att det blir svårt för 
ungdomar och elever att fokusera på rätt saker under lektionstid. Som är bevisat i våra 
teorier, det är inte själva smartphonen man är beroende av, det är innehållet. Om det går 

att skapa bra och intressant innehåll som eleverna lär sig av, tror vi att det kan främja 
inlärningsprocessen.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då resultatet av denna studie belyser hur olika lärare väljer att hantera smartphones under 
lektionstid, anser vi att fortsatt forskning kring ämnet bör gå djupare och än mer 

undersöka vad som är den verkliga orsaken till att elever blir så distraherade av sina 
smartphones och väljer att kolla på telefonen istället för att följa med i undervisningen. 
Även om smartphone beroende är inom ett annat fält, tror vi att en undersökning i hur 

beroendeframkallande sociala medier faktiskt är, kan vara något som fortsatt forskning 
undersöker.  
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Ett annat förslag till fortsatt forskning är att också genomföra en studie och utforska vilka 
eventuella riktlinjer som kan föras in i skolan med att integrera smartphones i 

undervisningen. Enligt denna studie och resultat ser vi att det bästa i dagsläget är att göra 
större och fler studier som studerar effekterna och hur smartphonen skall användas som ett 
pedagogiskt redskap på bästa sätt. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Intervju med XXXX 
 

1. Vad är din roll/befattning här på skolan? 

2. Hur ser situationen ut idag här på skolan? (Enligt din uppfattning, 
använder eleverna sin smartphone mycket?).  

3. Tycker du det är ett störande moment på lektionen med smartphone? 
4. Det finns studier som visar på att stress och smartphone användning 

är kopplade till varandra, upplever du att elever är mer stressade nu än 

tidigare? 
5. Enligt dig, är smartphonen något som man skulle kunna använda och 

integrera i undervisningen? Isåfall, hur? 
6. Hur hanterar du ett störningsmoment som t.ex. att elever sms/surfar 

osv under lektionen? 

7. Vad tycker du om beslutet att skolor omhändertar elevers 
smartphones under lektionstid? 

8. Tror du att lektioner blir mer strukturerade om man förbjuder 
smartphones? 

9. Tror du att det finns en annan väg att gå, än att förbjuda smartphones?  

10. Vad har skolan för strategi för teknik i undervisningen?  
11. Försöker du integrera teknik i din undervisning? (isåfall, hur?) 
12. Avslutningsvis, vad tror du är framtiden för teknik i skolan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 2. Kvalitativ innehållsanalys 

Blå markering = smartphones & stress.  
Röd markering = smartphone i skolan.  

Lila markering = Integration av teknik och skola  
Grön markering = påverkan på studie resultat 
Grå markering = smartphones i vardagen.  

 
Fritext: Moiblförbud 

Sök i: Svensk tryckt i press  
Tidsperiod: Från och till  
Datum: 2016-04-11 till 2016-04-29 

Träffar: 26 
 
 TTELA 2016-04-26 Sida 2  -  Sektion: Ledare & Debatt  -  Del: 1  
Författare: RITA PAULSSON SVENSSON , EVA CASTBERGER 

Liberalerna Trollhättan 
 

Förbjud mobiltelefoner i skolan 
DEBATT 

En rapport från Skolverket visar att många elever störs av sin egen 

mobilanvändning i skolan. Gymnasieelever upplever problemet som störst. 

Problemet gavs stort utrymme i media. Där intervjuades också lärare, som 

ansåg att det borde finnas centrala policys kring detta, eftersom det är både 

svårt och utsatt som enskild lärare att förbjuda mobiler på lektionerna. 

Skolinspektionen ser också mobiltelefoner som ett störningsmoment kring 

trygghet och studiero i skolan.  

 

NU FÅR EN Trollhätteskola kritik från Skolinspektionen kring detta och 

uppmanas att åtgärda problemen. Vi liberaler anser att verksamheterna själva 

så långt som möjligt ska styra innehåll och beslut som berör dem. Men ibland 

kräver samhällsutvecklingen att vi politiker går in och fattar övergripande 

beslut av policykaraktär. Det anser vi nu att mobilanvändandet i våra skolor 

kräver.  

 

https://web-retriever-info-com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057395201604262edb876d1ffd4335d5779a8f09ff5381&serviceId=2


 

   
 

DET ÄR INTE rimligt att vissa elever tar sig frihet att använda mobiler hur 

som helst under lektionstid, det inkräktar på andras rätt att få studiero och 

deras rätt till en bra miljö kring lärandet. När andras frihet kränker andras 

rätt, då reagerar vi liberaler.  

 

Vi vill värna rätten till en lugn skolmiljö där kunskaper och inlärning är i 

fokus. Det är politikens ansvar att styra och leda och ange färdriktning. Det 

ansvaret står vi liberaler upp för. Vi vill fokusera på lärandet och anser att det 

gynnas bäst i en lugn och trygg skolmiljö. Vi uppmanar nu 

socialdemokraterna i Trollhättan att ta sitt ledaransvar i denna fråga och 

förbjuda mobiler på lektionstid. Vi tycker att situationen kräver detta.  

 

EN DEL SKOLLEDARE har tagit beslut om mobilförbud, det är lovvärt, 

men vi anser att det ska gälla generellt på alla skolor. Ledarskapet kan aldrig 

ta semester eller blunda för barnens bästa i våra skolor. Det måste finnas där 

hela tiden för våra barn finns där hela tiden. Barnen förtjänar det bästa. 

Föräldrarna förtjänar det bästa för sina barn. Det är kunskaper och god miljö. 

Det skapar inte störande mobiltelefoner. Det är dags att agera nu och visa lite 

civilkurage i det rödgröna majoritetsstyret. 

 
 TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 2016-04-22 Sida 6  -  Sektion: Nyheter  -  

Del: 1  
 
Författare: Gunnar Stattin 

 

Mobilförbud i simhallen 

HÄRNÖSAND Nu införs mobilförbud i simhallen i Härnösand. Orsaken är 

barnens säkerhet och att badgästerna inte ska riskera att bli fotograferade i 

smyg. 

Mobilförbudet gäller även förbud mot surfplattor och gäller från och med 

fredag.  

https://web-retriever-info-com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573762016042243f4d49b1350ce333e0dd1acec89b66c&serviceId=2


 

   
 

 

De skärmfria zonerna i badhuset gäller bland annat i duschrum, runt 

bassängen och på relaxavdelningen.  

 

I år har flera simhallar i Sverige infört skärmförbud och nu har även 

Härnösands kommun, som ansvarar för driften av simhallen, beslutat att göra 

detsamma.  

 

I ett pressmeddelande säger Jonas Andershon, tillförordnad simhallschef:  

 

- Vi är inga barnvakter, vi jobbar förebyggande för att hindra att det händer 

någonting. Föräldrar vet ofta inte om att de har ett ansvar enligt lag att hålla 

uppsikt över sina barn.  

 

- De flesta föräldrar som besöker simhallen hoppas vi förstår att det kan sluta 

olyckligt om fokus är på mobilskärmen i stället för på barnet. 

© Tidningen Ångermanland eller artikelförfattaren. Utgivare: Jimmie 

Näslund. Databasens namn: Jimmie Näslund / Tidningen Ångermanland / 

retriever-info.com 

 
 BORLÄNGE TIDNING 2016-04-18 Sida 4  -  Sektion: Nyheter  -  Del: 1 

Tv på dt.se om mobilförbud 

På Forssaklackskolan i Borlänge har lärare och rektor valt att ha tre dagars 

mobilförbud för eleverna i maj månad. "Grundproblemet är att eleverna störs 

i undervisningen och att det förekommer kränkningar", säger rektorn Gustaf 

Malmberg. 

 

 

 

 

https://web-retriever-info-com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508282016041886279fdecd9855f4345f309199b22d06&serviceId=2


 

   
 

Sociala medier-experten Deeped Niclas Strandh är förälder till en elev på 

Forssaklackskolan i Borlänge. Han tycker idén om mobilfria dagar är 

intressant men ställer sig fortfarande kritisk gentemot ett permanent 

mobilförbud På Engelska Skolan råder totalt mobilförbud. "Vi ville skapa 

lugn och ro så att eleverna använder sin tid på bästa möjliga sätt", säger 

rektorn Marie Forsberg. 

© Borlänge Tidning eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: 

Eva Wirén. Databasens namn: Eva Wirén / Borlänge Tidning / retriever-

info.com 

 

Mobilförbud - en het fråga i skolan 

 FALU KURIREN 2016-04-18 Sida 1  -  Sektion: FRONTPAGE  -  Del: 1 

Mobil på skoltid eller inte? Det är en fråga som är högaktuell. Utvecklingen 

av sociala medier och att telefonerna blir mer och mer avancerade har gjort 

dem till ett viktigt, kanske till och med obligatoriskt, inslag i mångas vardag. 

Men samtidigt anser vissa att koncentration störs av det ständiga blippandet 

och surrandet.  

 

En skola i länet inför nu mobilförbud på prov - något som Engelska skolan i 

Falun redan har. 

Bildtext: 

 - På Internationella Engelska Skolan i Falun har det varit mobilförbud sedan 

starten i augusti 2014. 

© Falu Kuriren eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Eva 

Wirén. Databasens namn: Eva Wirén / Falu Kuriren / retriever-info.com 

 
 
 

 
 

 

https://web-retriever-info-com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050829201604180d364daccc85ec861ea6218d45aac858&serviceId=2


 

   
 

Skola i Borlänge inför mobilförbud 

Mobil på skoltid eller inte? Det är en fråga som blir allt mer aktuell. 

Utvecklingen av sociala medier och att telefonerna blir mer och mer 

avancerade har gjort dem till ett viktigt, kanske till och med obligatoriskt, 

inslag i mångas vardag. 

Men samtidigt anser vissa att elevernas koncentration störs av det ständiga 

blippandet, surrandet och pirandet.  

 

På Forssaklacksskolan i Borlänge kommer man i maj att göra ett test med tre 

dagars mobilförbud för eleverna - ett beslut som både får stöd - och kritik. 

© Borlänge Tidning eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: 

Eva Wirén. Databasens namn: Eva Wirén / Borlänge Tidning / retriever-

info.com 

"Elever positiva till mobilförbud" 

MÖRBYLÅNGA KOMMUN. Förbjud omedelbart användning av 

mobiltelefoner under skollektioner. Det skriver Gjalt Koopmans, 

fysioterapeut, i ett brev till Mörbylånga kommun. 

Under förra veckan träffade han alla elever i årskurs fyra till nio och pratade 

om belastningsskador som kan uppstå när du arbetar framför en skärm.  

 

Enligt Gjalt Koopmans vill eleverna gärna se ett förbud kring mobiltelefoner 

på lektionstid eftersom de blir störda. Han skriver även att han ska ta det 

vidare till skolministern. 

© Östra Småland eller artikelförfattaren. Utgivare: Ulf Carlsson. Databasens 

namn: Ulf Carlsson / Östra Småland / retriever-info.com 

 

 

 



 

   
 

Moralpanik  

- eller dags att dra i nödbromsen? 

 

Författare: MARIA EHRS E-post: redaktionen@fixmedia.se 

Veckans krönika 

F ör en tid sedan intervjuade jag Patrik Wincent. Han är auktoriserad 

terapeut, författare och föreläsare med många års erfarenhet kring arbete med 

missbruks- och beroendeproblematik. Enligt honom finns det olika sorters 

digitala beroenden, till exempel dataspel, mobiltelefon, internet och sociala 

medier. Jag, som kombinerar mitt arbete som frilansjournalist med att jobba i 

skolan, följer både debatten i media och den verkliga problematiken kring 

mobiltelefoner i skolan. Åsikterna går isär hur mobiltelefoner i skolan ska 

hanteras. Ämnet stöts och blöts på tidningarnas debattsidor och i diskussioner 

på våra skolor. Vissa debattörer tycker att vi måste förstå teknikens 

möjligheter och bejaka den tekniska utvecklingen. Andra menar att 

mobiltelefonen är som en "godispåse i fickan" som lärarna omöjligt kan 

konkurrera med om elevernas uppmärksamhet. Alltså ett störande moment i 

undervisningen. Vissa skolor har infört mobilförbud.  

 

Jag minns tillbaka på 80-talets debatter, med TV-programledaren Siewert 

Öholm i spetsen, som menade att hårdrocken var livsfarlig för dåtidens unga. 

I dag skrattar vi gott när vi ser dessa TV-klipp och mumlar något om 

moralpanik.  

 

Är det kanske så att vi har moralpanik kring den digitala tekniken och inte 

förstår hur den kan berika inlärningen? Den tekniska utvecklingen går hur 

som helst svindlande fort och det kanske är så att vi inte hinner reflektera hur 

den påverkar oss? Eller är det så att barnen i princip helt ska undvika mobiler, 

i-pads och datorer annat än som verktyg i undervisningen? Det jag iakttar 



 

   
 

bland eleverna i skolan är att många har svårt att själva begränsa sin 

användning av tekniska prylar. Min insikt är att det måste finnas vuxna, 

hemma och i skolan, som kan hjälpa barnen med det. Patrik Wincent menar 

att det är viktigt att sätta upp regler kring barns användande av den digitala 

tekniken och att den vuxne har insyn i vad det är för spel som barnet spelar, 

eller vad hen pysslar med på internet.  

 

Ett av mina favorituttryck är "det ena behöver inte utesluta det andra" och det 

kanske är det det handlar om. Om barnen använder sig av digital teknik i 

rimlig omfattning, och med vuxnas översyn och gränssättning, så finns det 

massor att lära via internet och digitala spel. Men då måste barnen också röra 

på sig, spela vanliga spel, läsa, vara utomhus, socialisera sig och vara 

kreativa i leken och i det verkliga livet. Den variationen borde borga för 

hälsosammare barn och minska risken för att bli "digitalt beroende".  

 

"Det jag iakttar bland eleverna i skolan är att många har svårt att själva 

begränsa sin användning av tekniska prylar." 

© Åkersberga Kanalen 

Bort med mobilerna från skolan för elevernas skull!  

Skolverket har tagit fram ett förslag på nationell strategi för skolans 

digitalisering. Det är ett bra förslag, som går ut på att utjämna skillnader 

mellan elever. I dag har inte alla barn tillgång till datorer och smartphones. 

Kunskapen om hur de ska användas för att förbättra skolresultaten är också 

ojämnt fördelad. Barn från socioekonomiskt svaga områden måste få tillgång 

till den digitala världen.  

 

Lärarna behöver också mer kompetens, och Skolverket föreslår att alla som 

arbetar med barn eller elever ska få tillgång till ett eget digitalt verktyg. 



 

   
 

Ambitionen är att alla elever i den obligatoriska skolan få ha en egen dator 

eller läsplatta inom tre år.  

 

Ambitionsnivån är hög och det är positivt, men det gäller att de digitala 

verktygen bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar. I dag är 

det tyvärr inte så. Skolverket har undersökt hur lärare och elever upplever 

miljön i klassrummet.  

 

28 procent av gymnasieeleverna upplever att de blir störda av sin egen 

användning av sociala medier och sms under lektionerna. 16 procent blir 

störda av andras användning av telefonen.  

 

Bland lärarna är siffrorna ännu mer alarmerande. 69 procent av 

gymnasielärarna uppger att skolarbetet störs av mobiltelefonerna varje dag. 

Det är därför obegripligt att det inte för länge sedan finns förbud mot privat 

användning av mobiltelefoner under lektionstid.  

 

Det splittrar givetvis eleverna att ständigt vara uppkopplade under 

undervisningen. I SVT:s programserie Mitt Sverige besökte programledaren 

Ylva Hällén i sista avsnittet en gymnasieskola. Under en lektion går en tjej ut 

för att ta emot ett privat samtal, en annan spelar spel på sin telefon, en tredje 

chattar oberörd med en kompis.  

 

I en annan lektionssal har läraren Ulrika Rosén infört en egen regel. Eleverna 

lägger i från sig telefonerna i en korg när de går in i salen och där får de ligga 

till lektionen är slut. Modellen väckte protester från början.  

 

En elev hävdade att det inte var "demokrati" att lämna ifrån sig 

mobiltelefonen, men nu accepterar de ordningen. läraren berättar att hon 



 

   
 

tidigare använde 23 minuter av en lektion till att förmana eleverna att inte 

använda mobilen.  

 

Men frågan borde inte vara upp till varje enskild lärare att avgöra och ta 

ansvar för. Utbildningsminister Jan Björklund lovade i åtta år att göra något 

åt ordningsproblemen i skolan, och dit hör utan tvekan mobiltelefonen. Fler 

utredningar föreslog mobilförbud under lektionstid, men något beslut kom 

inte.  

 

Ibland kan givetvis mobilen vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningen, 

men då ska den användas just för inlärning och inget annat. I avvaktan på en 

lagstiftning borde varje skola införa gemensamma regler i samråd med 

eleverna.  

 

En studie utförd vid london School of Economics and Political Science visar 

att mobilförbud påtagligt förbättrar elevernas resultat. Det behövs ingen 

akademisk forskning för att komma till den slutsatsen. Störande moment ska 

bort från undervisningen och dit hör mobiltelefonerna. 

Bildtext: 

 - En högstadieelev i årskurs 8 använder sin mobil under en lektion i Sofia 

skola. Den privata mobilanvändningen stör undervisningen och försämrar 

skolresultatet. 

© Tidningen Ångermanland eller artikelförfattaren. Utgivare: Jimmie 

Näslund. Databasens namn: Jimmie Näslund / Tidningen Ångermanland / 

retriever-info.com 

 

 

 

 



 

   
 

Mobilfri lektion, ja tack! 

VÄRNA LÄRANDET. Porta störande mobiler. Ny teknik har sin plats i 

klassrummet - men bara om den används rätt. 

LEDARE 21/4. Sverigekartan eller den senaste facebookuppdateringen? 

Filmen om andra världskriget eller senaste klippet på Persicope?  

 

Valet borde vara givet. Och är det i de flesta fall i Varbergs och Falkenbergs 

skolor. Av rektorernas uttalanden att döma är mobilfritt under lektionstid en 

given regel. Det är en klok princip, som dock ständigt utmanas. En rektor i 

HN:s undersökning varnar för att distansera sig från ungdomarna och öppnar 

för att lätta på mobilförbudet på sin skola.  

 

PÅ SVERIGES ELEVKÅRER har man motarbetat förbudsidén sedan den 

började diskuteras på nationell nivå. En vice ordförande sade nyligen att det 

var mer relevant att lära sig Excel än Sveriges landskap. I tidningen Östra 

Småland ifrågasatte hon också skolans rätt att konfiskera någons egendom.  

 

Ett alternativ vore förstås att placera störsändare i klassrummen så att 

eleverna hindrades från att missbruka sin "egendom" under lektionstid. Men 

att skolan sätter upp de ordningsregler som krävs för att undervisningen skall 

fungera är det minsta man kan begära. Att av behovsmässiga skäl förbjuda 

mobilanvändande borde vara lika självklart som att förbjuda ohämmat 

bollstudsande i klassrummet.  

 

KRITIKER TILL MOBILFÖRBUD försöker ibland göra gällande att det kan 

likställas med teknikfientlighet. Det är ett löjeväckande sätt att argumentera. 

Faktum är att osunt mobilfipplande kan vara lika distraherande under en 

lektion i programmering som under en geografitimme. Att en modern skola 

bör ge utrymme till båda typerna av undervisning är angeläget. För att främja 



 

   
 

det digitala lärandet har också en del skolor, som i Varberg, prövat innovativa 

samarbeten. När lärarkompetensen inte är tillräckligt vass kan experter på 

programmering lånas in. Det är en smart väg att gå.  

 

I DAGENS SKOLA används datorer, digitala läromedel, surfplattor med 

mera. Det torde vara lika självklart som maskinskrivningen var på 80-talet. 

Men tro inte att tekniken i sig är någon frälsning. Används den inte på rätt 

sätt kan den stjälpa snarare än hjälpa eleverna. För om killarna under 

grupparbetet i svenska surfar på porrsajter i stället för att slutföra sin uppgift 

(jo, sånt händer när inte läraren har koll), är förstås inget vunnet.  

 

Att ny teknik och nya sociala plattformar har ökat risken för mobbning och 

kränkningar är omvittnat. Organisationen Friends har i flera års tid 

uppmärksammat vuxenvärlden på problemet. Att det ligger ett betydande 

ansvar på föräldrarna att ha koll och är givet. Tyvärr är det inte ens alla 

makthavare som föregår med gott exempel när de verkar på sociala medier, 

istället beter de sig som nättroll. Det säger en del om vidden av problemet.  

 

Vilken modell respektive skola väljer för att säkra sin nätnärvaro skiljer sig 

åt. Att inte alla rektorer ser nätnärvaron som självskriven förvånar dock. För 

om elever spårar ur och deras agerande därmed påverkar skolans arbete kan 

problemet inte ignoreras. Att elever hindras att leka paparazzis och 

smygfilma eller fota sin kamrater borde vara lika självklart som de fotoförbud 

som i allmänhet gäller på sjukhus.  

 

ATT LÄRA ELEVERNA om integritet, och sedan regelbundet påminna dem 

om vad det betyder, är inte mer angeläget än att lära dem Hallands floder. 

Klassisk minnesträning är oerhört viktig. Men skolan har också ett 



 

   
 

fostransuppdrag att ta på allvar. Låt inte smarta telefoner förleda till 

fördumning. 

© Hallands Nyheter eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: 

Viveka Hedbjörk. Databasens namn: Viveka Hedbjörk / Hallands Nyheter / 

retriever-info.com 

Mobiler förbjuds i kommunernas skolor  

- HN GRANSKAR NÄTKRÄNKNINGAR BLAND UNGDOMAR 

Majoriteten av högstadieskolorna i Falkenberg och Varberg har mobilförbud 

på lektionerna. Samtidigt har appen Periscope skapat problem på flera skolor. 

Det visar en granskning som HN har gjort. 

- Det är ett tveeggat svärd alla dessa digitala medier. Många av apparna och 

programmen kan eleverna göra mycket bra med. Hamnar vi i förbudsfällan 

distanserar vi oss från ungdomarna, säger Erik Thor, rektor på Söderskolan i 

Falkenberg.  

 

HN har frågat samtliga högstadierektorer i Falkenberg och Varberg om hur 

de ser på mobilförbud och hur skolorna jobbar för att deras elever ska känna 

sig trygga på nätet. Erik Thor berättar att Söderskolan har mobilförbud under 

lektioner eftersom det har varit ett stort problem i klassrummet, men att de nu 

diskuterar en förändring. Kränkningar på nätet förekommer men han anser att 

den nya tekniken är någonting som skolan måste förhålla sig till.  

 

- Det går lite i vågor. Under två veckors tid blossade Periscope upp på skolan. 

Då hade vi diskussioner och vår angreppspunkt var att prata med eleverna om 

det. Det fel som vuxenvärlden ofta gör är att när en ny app dyker upp så 

pratar alla om den och förbjuder elever att använda den, i stället för att prata 

om för- och nackdelar kring appen.  



 

   
 

12 AV 17 skolor har enligt vår undersökning ett uttalat mobilförbud på 

lektionstid men bara ett fåtal har en rutin där mobilerna lämnas till läraren när 

lektionen börjar. Det är ofta upp till elever själva att ta ansvar. Bara två 

skolor, Vesterhavsskolan i Falkenberg och Almers skola i Varberg, öppnar 

för att eventuellt utöka förbudet utanför klassrummet:  

 

- Vi diskuterar det i personalen om hur vi ska förändra våra ordningsregler 

inför nästa läsår bland annat utifrån kränkningar på sociala medier. Hot och 

kränkningar upptar en ganska stor del av elevhälsoteamets och lärares 

insatser, säger Anna Herting, rektor på Almers skola i Varberg.  

 

DEN PLATTFORM SOM återkommer i våra samtal med rektorerna är appen 

Periscope. Där kan eleverna med ett knapptryck sända livevideo från till 

exempel ett klassrum eller hemifrån.  

 

- Elever hade filmat både andra elever och lärare och lagt upp utan tillåtelse. 

Min uppfattning är att det blåste upp väldigt snabbt men att det inte blev så 

stort som vi befarat, säger Terese Lek, rektor på Tångaskolan i Falkenberg.  

 

Hon berättar att många lärare skaffade konton och på så sätt kunde få koll på 

vad som skedde i appen. Metoden verkar vara effektiv eftersom flera rektorer 

berättar om samma tillvägagångssätt. Samtidigt har inte en enda skola 

riktlinjer som fastslår att lärare ska vara inne på sociala medier, vilket innebär 

att det är lärarnas egna engagemang som avgör.  

 

- Reaktionerna från eleverna blev ganska rolig. De tyckte att det var läskigt 

att lärare kunde se vad som hände, berättar Ulf Nyborg, rektor på 

Tullbroskolan i Falkenberg.  



 

   
 

DEN GEMENSAMMA nämnaren bland rektorerna i Falkenberg och Varberg 

är att ingen av dem anser att deras skolor har stora problem med 

nätkränkningar i dagsläget. Samtliga uppger att de arbetar aktivt med frågan, 

bland annat genom värdegrundspedagoger, föräldrautbildningar och dagliga 

samtal med elever. Niklas Dahlström, rektor på Kunskapsskolan i Varberg 

vill lyfta det gemensamma ansvar som föräldrar och skolan har. Han anser att 

det är problematiskt om sociala medier blir en fredad zon utan insyn och 

betonar hur viktigt det är att vara transparent.  

 

- Ofta ställer man bara frågan till skolan vad vi ska göra åt kränkningarna. 

Men frågan borde också ställas till föräldrarna. Vad gör ni åt att ert barn 

kränker? Då har man som förälder möjlighet att vara vuxen. Det är själva 

nyckeln till detta.  

 

"Den plattform som återkommer i våra samtal med rektorerna är appen 

Periscope."  

 

Så svarade rektorerna  

Läs svaren från samtliga rektorer på hn.se  

Hör av dig till oss  

 

Vad är dina erfarenheter av Periscope och sociala medier? Hör av dig till 

Anton.berglund@hn.se  

 

 

 

 

 

 



 

   
 

FAKTA OM MOBILFÖRBUD I SKOLAN  

 

Falkenberg  

 

■ Har ett uttalat mobilförbud: Söderskolan, Skogstorpsskolan, Tullbroskolan, 

Vesterhavsskolan.  

 

■ Har inte ett uttalat mobilförbud: Falkenbergs Montessoriskola, 

Tångaskolan, Apelskolan.  

 

■ Diskuterat mobilförbud på raster: Vesterhavsskolan.  

 

■ Samlar in mobilerna innan lektionen: Vesterhavsskolan.  

 

■ Har riktlinjer för personal att vara på sociala medier: Nej.  

 

Varberg  

■ Har ett uttalat mobilförbud: Almers skola, Bosgårdsskolan, Hagaskolan, 

Håstensskolan, kunskapsskolan, Påskbergsskolan, Videhögskolan, 

Nyhemsskolan.  

 

■ Har inte uttalat mobilförbud: Väröbackaskolan, Lindbergs skola.  

 

■ Diskuterat mobilförbud på raster: Almers skola.  

 

■ Samlar in mobilerna innan lektionen: Håstensskolan, Påskbergsskolan, 

Bosgårdsskolan.  

 

■ Har riktlinjer för personal att vara på sociala medier:  



 

   
 

 

Lindbergs skola har en IT-pedagog som bland annat har till uppgift att följa 

eleverna på nätet.  

Dessa skolor har inte svarat  

 

■ Varberg: Montessoriskolan Lära för livet, Ankarskolan, Bläshammar skola.  

 

Fotnot: Vi valde bort de skolor som inte har elever i årskurs 7-9.  

 

Är mobilförbud i skolan en bra idé?  

 

Skriv till Ordet är fritt. Adresser hittar du på sidan 4. 

Bildtext: 

 - MOBILFRITT. Tilda Johnsson, Tilda Alebo Andersson och Adrian 

Carnmark går på Påskbergsskolan där eleverna måste lämna ifrån sig sina 

mobiler och Ipads innan lektionen börjar. Tilda Johansson tycker att det finns 

både bra och dåliga sidor med förbudet. "Jag hade velat ha min mobil men 

förstår skolan för att de kan störa lektioner", säger Tilda Johnsson. 

© Hallands Nyheter eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: 

Viveka Hedbjörk. Databasens namn: Viveka Hedbjörk / Hallands Nyheter / 

retriever-info.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Testa en timme utan några sociala medier 

SOCIALA MEDIER 

Jag brinner för att hjälpa alla och framförallt barn och ungdomar att minska 

risken att drabbas av belastningsbesvär genom för mycket användning av 

sociala medier. 

Barn och ungdomar möter, utan att ha påverkat det själva, verktyg som de ska 

använda vare sig de vill eller ej: mobil, dator, ipad osv.  

 

Användningen av verktyget "media" var jätteaktuell veckan som gick. I Östra 

Småland fanns den 5 april en bra artikel om hur Mörbylånga kommun ger en 

bruksanvisning till alla elever om hur du bäst använder dina verktyg utan att 

belasta fel och för mycket. Projektet är återkommande en gång om året.  

 

Skolverket rapporterar att en undersökning visar att 28 procent av eleverna 

störs av användning av mobilen i klassrummet. Detta är skrämmande. Det 

betyder att mer än en fjärdedel av eleverna i varje klass är drabbade. För mig 

är det inget att diskutera: Inför mobilförbud i klassrummet! Om ingen skulle 

bli störd, då kan man fundera på att tillåta mobiler, men tänk i stället på de 

drabbade.  

 

Jag skulle vilja introducera två nya begrepp:  

 

1 "Happy Hour Without" - en timme innan man har bestämt sig för att lägga 

sig att sova stängs alla media av och kroppen förbereder sig i lugn och ro till 

läggdags.  

 

2 "Happy Hour Together Without" - alla i hemmet stänger av allt som heter 

media i en timme eller mer minst en gång per vecka och umgås i stället på 

annat sätt; tar en promenad tillsammans, man pratar med varandra m m. Helt 

enkelt för att återskapa ett bättre familjeliv och använda fantasin på nytt!  

https://web-retriever-info-com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0571492016041162f51ab3cb4aee0fea8284b846c81b58&serviceId=2


 

   
 

"För mig är det inget att diskutera: Inför mobilförbud i klassrummet." 

Bildtext: 

 - Mer än var fjärde skolelev störs av sin egen användning av sociala medier, 

sms och smarta mobiler under lektionstid. Inför mobilförbud i skolan och 

testa att stänga av alla apparater även hemma någon timme då och då och 

umgås med varandra i stället.  

 - Östra Småland den 5 april. 

© Östra Småland eller artikelförfattaren. Utgivare: Ulf Carlsson. Databasens 

namn: Ulf Carlsson / Östra Småland / retriever-info.com 
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