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Författarna av denna studie har intervjuat sju lärare om deras erfarenheter av att använda 
mobiltelefonen i undervisningen. Studien undersöker vilka förutsättningar som krävs för 
att eleverna ska kunna använda mobiltelefonen i skolarbetet samt på vilket sätt lärare 
och elever kan använda den i undervisningen. Syftet med studien har varit att undersöka 
lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd för elevernas lärande i 
undervisningen. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa ostrukturerade 
intervjuer. Resultatet visade att lärares erfarenheter av att använda mobiltelefonen i 
undervisningen är positiva. Vidare visar resultatet att avgörande villkor för att använda 
mobiltelefonen i undervisningen utgörs av gemensamma regler och skolans inställning 
till att använda teknologiska verktyg i undervisningssyfte. Respondenterna uttrycker att 
kunskaper om mobiltelefonernas funktioner redan finns hos eleverna. De lärare som 
intervjuats anser att det är viktigt att använda teknologiska verktyg då de är en del av 
samhället. Mobiltelefonens multifunktionella egenskaper kan ersätta många andra mer 
traditionella pedagogiska hjälpmedel. I denna studie har det vidare framkommit att 
mobiltelefonen kan vara ett hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Studiens 
slutsats är att användandet av mobiltelefoner som stöd för elevernas lärande i 
undervisningen är en pedagogisk utmaning och ett sätt att ta in elevers vardag in i 
klassrummet.
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The authors of this study have interviewed seven teachers about their experiences of 
using the mobile telephone in the education. The study investigates the conditions that 
are required in order for the students to be able to use the mobile telephone in their 
schoolwork and in which way the teachers and students can use the mobile telephone in 
the education. The purpose with the study is to investigate teacher’s experiences about 
the use of mobile telephone to support the students in the education. The investigation 
has been carried out by qualitative unstructured interviews. The result shows that the 
teachers have positive experiences of using the mobile telephone in education and that 
the vital condition for the use of mobile telephone in education are the common rules 
and the schools attitude to using technological tools in educational purpose. The 
respondents mean that the students already have knowledge about the mobile telephone 
and its functions. This study has shown that the mobile telephone can be an aid for 
students in need of special support. The teachers that have been interviewed think it is 
important to use technological tools considering it is a part of society.  The mobile 
telephones multifunctional advantage is that it can replace many other more traditional 
pedagogical aids. 
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Inledning

Vi har valt att undersöka lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner i 
undervisningssammanhang. I dagens skolundervisning kan det uppstå en problematik 
genom att det finns många faktorer som spelar mot varandra. En problematik kan vara att 
eleverna använder mobiltelefonen till annat än ändamålet för lektionen och att den därmed 
blir ett störningsmoment i stället för ett hjälpmedel (se Kolb, 2008). En annan problematik 
torde vara kostnadsfrågan, då mobiltelefoner i undervisningen troligen medför en 
merkostnad för eleven. Det är därför av intresse att undersöka villkoren för mobiltelefonens 
användning i undervisningen då denna typ av teknologi är vanligt förekommande i 
elevernas vardagliga kommunikation och sociala sammanhang, och uppenbart påverkar 
deras lärande i skolundervisningen (se Shuler, 2009). Lärares erfarenheter av att använda 
mobiltelefonen i undervisningen menar vi är intressant att ta del av för att kunna bidra till 
kunskap om alternativa och utmanande undervisningsmetoder (se Säljö & Linderoth, 2002).

Chiong och Shuler (2010) menar att användningen av lågkostnads- och gratisapplikationer 
inom en 5-årsperiod kommer att bli ett effektivt och roligt sätt i undervisningen som bidrar 
till att berika elevers undervisningsmiljöer med kvalitativt utbildningsmaterial. Shuler 
(2009) har i sin forskning kommit fram till att mobiltelefoner i undervisningen ger elever 
ett perspektiv som de behöver för att både samarbeta och konkurera under innevarande
århundrade. 

Kolb (2008) och Common Sense Media och the Joan Ganz Cooney Center (2008) hävdar 
att lärare ofta ser mobiltelefonen som ett störande inslag i klassrummet och därför vill 
förbjuda den. Kolb (2008) belyser att mobiltelefonen kan utgöra en störande faktor i 
undervisningen, men fortsätter att uttrycka att det finns många andra faktorer i ett klassrum 
som kan vara störande, som till exempel ett fönster, en penna med mera. Då lärare 
diskuterar om huruvida mobiltelefoner ska få vara påslagna eller inte i klassrummet 
uppkommer en mängd olika argument för och emot. I dagens samhälle förekommer en 
praktisk diskussion om dess tillämpbarhet i undervisningen som vi alltså ämnar studera
utifrån lärares erfarenheter av mobiltelefonen i undervisningen. Säljö och Linderoth (2002) 
menar att genom införande av informationsteknik i undervisningen så ifrågasätts den mer 
traditionella undervisningen. Denna studie utgår främst från samtida diskussioner om en 
förändring av skolundervisningen där elever tar allt mer anspråk och ansvar över sin egen 
utbildning, vilket även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94, Skolverket, 2006) belyser. I och med detta blir det även rimligt att 
anamma de moderna teknologier som eleverna redan tillägnat sig kunskaper om. Kolb 
(2008) anser att elevernas förkunskaper ska användas i undervisningen, eftersom det ökar
motivation för studier hos eleverna. I vår studie ämnar vi också undersöka i vilka 
situationer mobiltelefonens specifika funktion kan ge stöd eller om dess användning i 
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undervisningen skapar störningsmoment. Dagens mobiltelefoner är som datorer
högteknologiska och multifunktionella, vilket vi menar kan skapa både möjligheter och 
begränsningar för vad som är givet en undervisningskontext. Således inringar vi ett område 
som utmanar nya former för undervisning. 
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Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd 
för elevernas lärande i undervisningen. Målet är att ge ett bidrag till kunskap om alternativa 
och utmanande undervisningsmetoder ur ett lärarperspektiv (jämför Säljö & Linderoth, 
2002). Vår teoretiska utgångspunkt är att reflektion över användandet av mobiltelefoner är 
nödvändigt för att bygga kunskap och inte bara antaganden (jämför Marton & Svensson, 
1978).

För att uppfylla syftet har tre frågeställningar formulerats:

Vilka villkor förekommer för att använda mobiltelefoner i undervisningen?
Hur kan lärare låta sina elever använda mobiltelefoner i undervisningen?
Vilka för och nackdelar finner lärare med att använda mobiltelefonen i undervisningen?
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Bakgrund

Nedan följer en teoretisk bakgrund med ursprung i litteratur och tidigare forskning.

Studien utgår ifrån tre olika perspektiv för att belysa skilda sätt som mobiltelefoner används
som stöd för elevers lärande i undervisningen. De perspektiv som valts ut består av ett 
historiskt synsätt på teknologier i skolan. Vidare används styrdokumenten utifrån ett
organisatoriskt perspektiv genom de remissförslag som ligger till grund för den nya 
läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 
Sedan appliceras ett samtida perspektiv som belyser vilka idéer som finns kring 
användningen av teknologiska verktyg i skolan. 

Historiskt perspektiv på teknologianvändande i undervisningen

Cuban (1986) tar sin utgångspunkt i att Thomas Edison så tidigt som 1922 ansåg att
textböcker snart skulle bli förlegade och att de i stället borde ersättas med rörlig film. 
Edison uttryckte:

I believe that the motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in 
a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks. I should say that on an 
average we get about two percent efficiency out of schoolbooks as they are written today. The 
education of the future, as I see it, will be conducted through the medium of the motion picture 
… where it should be possible to obtain one hundred percent efficiency (Cuban, 1986, s.9).

Cuban (1986) belyser att på 1950-talet skulle pedagoger använt sig mer av film och radio i 
undervisningen än vad de faktiskt gjorde på den tiden.  Anledningarna till att de inte 
använde film i skolorna var att lärarna saknade kunskap om hur de skulle använda den 
teknologiska utrustningen. En annan anledning var kostnaden av utrustningen men också 
underhållet av den. Vidare menar Cuban att tillgängligheten av utrustningen också var en 
bidragande orsak till att filmen inte fick det genomslag som förutspåtts. En annan anledning 
var att det var svårt att hitta ”rätt film” till ”rätt klass” i undervisningen av ett ämne. Vidare 
menar författaren att det finns för lite forskning inom området av användning av ny teknik 
och hur den påverkar eleverna i deras skolverksamhet.
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Teknologisk utveckling i skola och samhälle

Lantz-Andersson (2009) menar att den forskning som gjorts inte har kunnat appliceras på 
verkligheten. När studier genomförts har stora resurser så som forskare och expertis 
medverkat och när dessa är borta fungerar det inte att genomföra resultaten i 
undervisningen. Kolb (2008) hävdar att dagens ungdom räknas till M-generationen (den 
mobila generationen). Vidare menar Kolb även att dagens lärare anser att elever nu för 
tiden har mycket gemensamt med elever förr i tiden. De metoder som använts förr fungerar 
även numera, till exempel papper och penna. Cuban behandlar ämnet förändring och 
refererar till studier som Edward Spicer och hans kolleger genomfört. Genom dessa studier 
kom Spicer fram till en del påståenden angående problem med teknologiska förändringar. 
Ett påstående var att människor är emot förändringar som är ett hot mot deras säkerhet. Han 
kom även fram till att människor är emot förslag till förändringar som de inte förstår. 
Vidare menar Spicer att människor är emot att bli tvingade till förändring. Till sist påstår 
han även att om man ska flytta en accepterad förändring från en subkultur där teknologi och 
vetenskap värderas högt till en annan subkultur måste det finnas en tydlig mening med 
detta. Säljö och Linderoth (2002) menar att människor under förra århundradet inte har 
förändrats biologiskt. Däremot har samhället förändrats. Det som är annorlunda nu jämfört 
med för hundra år sedan är de kunskaper vi lär oss samt metoden vi använder för att lära 
oss, vilket måste innebära en förändring i form av arbetssätt och den kunskap som anses 
viktig att kunna i dagens samhälle. Detta tar även Shuler (2009) upp i sin forskning som 
visat att mobila enheter kan bidra till att främja kunskaper. De ger eleverna ett perspektiv 
som de behöver för att både samarbeta och konkurera under innevarande århundrade. 

Olika teknologiska verktyg i lärandet

Nilsson (2010) menar att elever lär av varandra och lär in olika beroende på vilken miljö de 
befinner sig i. Lärandet måste ses från olika håll. Hur eleverna använder till exempel 
digitala spel för att lösa problemen som uppstår i spelen är ett perspektiv. Enligt 
författarens studie hade de elever som medverkat i studien ett bättre resultat på 
standardprov och innehållsbaserade uppgifter. Säljö och Linderoth (2002) pekar också på 
att många olika yrken har fått allt fler inslag där förmågan att använda teknik som ett 
redskap blir nödvändig.  Cuban (1986) menar att genom användande av datorer i skolan 
kan eleverna lära sig viktiga saker som logiskt och processuellt tänkande. Då eleverna får 
tillägna sig kunskaper genom att använda olika metoder och verktyg ökas möjligheten för 
eleven att lära sig det som är undervisningens syfte. Han menar vidare att genom att 
eleverna lär sig med hjälp av datorer så ökar deras självförtroende, de känner också att de 
har kunskap och kontroll, speciellt när de får chans att lära en vuxen. Kolb (2008) hävdar 
att om eleverna ska bli skickliga i framtiden måste de lära sig hur de kan använda olika 
verktyg för att skaffa kunskap och att eleverna förstår att de kan skaffa kunskap även 
utanför klassrummet, vilket också lyfts fram i Shulers (2009) studie.
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Val av teknologiska verktyg i lärandet

Kolb (2008) uppfattar att lärare inte anser att elever kan lära sig något av
vardagsteknologiska verktyg utan de anser att verktygen måste vara speciellt framtagna för 
lärande i skolan. Cuban (1986) betonar att det är viktigt att till exempel mjukvaran till 
datorerna lämpar sig för både ämnet och undervisningssyftet när pedagoger och elever 
använder dem. Det han menar är att endast datorn som teknologiskt verktyg inte är 
utrustningen utan mjukvaran. När mjukvaran ständigt måste anpassas till ämnet och 
undervisningssyftet, blir detta en ekonomisk fråga. Chiong och Shuler (2010) menar 
däremot att lågkostnads- och ”gratisappar” inom en snar framtid kommer att bli ett effektivt 
sätt som bidrar till att berika elevers undervisningsmiljöer med kvalitativt 
utbildningsmaterial.

Organisatoriskt perspektiv på att använda teknologi i undervisningen

I Bilaga 3 förslag till läroplan för grundskolan (Skolverket, 2010a) står det att elever ska få 
undervisning som är anpassad till deras behov och deras förutsättningar, att elevernas 
lärande ska främjas och att hänsyn ska tas till elevens tidigare erfarenhet, bakgrund, 
kunskaper och språk. Skollagen (Skolverket, 1985, 1 kap. 2 §) belyser att alla elever har rätt 
till en likvärdig utbildning men att målen kan nås på olika sätt och med olika hjälpmedel 
beroende på varje enskild elev. Det finns riktlinjer för vad eleverna ska kunna i olika faser i 
skolan. Det står vidare att skolan ska stimulera elevers nyfikenhet och kreativitet. 

Lgr11 (Skolverket, 2010b) belyser vikten av att använda olika teknologiska hjälpmedel som 
finns i elevernas närhet. Eleverna ska arbeta med till exempel rörliga bilder både på ett 
hantverksmässigt sätt och med metoder inom data -och videoteknik enligt kursplanen i bild. 
Ett av de belysta målen i ämnet bild är att eleverna ska kunna göra en bild på olika sätt. I 
ämnet teknik ska eleverna kunna arbeta med olika teknologiska hjälpmedel som finns i 
samhället och hemmet. Eleverna ska få en grund att stå på i skolan så de kan utvecklas med 
samhället i dess takt. 

I ämnet svenska ska eleverna enligt kursplanen klara av att använda dator och andra 
teknologiska hjälpmedel för att skriva och söka information. Detta stöds också av 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
där det finns strävansmål som säger att: ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt
eget sätt att lära” (Skolverket, 2006, s.9). Lpo94 betonar att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper som förbereder eleverna inför livet yrkesmässigt och som samhällsmedborgare. 
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Vidare kan man i Lpo94 läsa uppnåendemål som lyder: ”Skolan ansvarar för att varje elev 
efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som ett verktyg för 
kunskapssökande och lärande” (Skolverket, 2006, s.10). Det finns även i Lpo94  riktlinjer 
för lärare att förhålla sig till där det står: ”Läraren skall ge utrymme för elevens förmåga att 
själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (s.12).

Samtida perspektiv på användning av teknologi i undervisningen

Elevers användning av mobiltelefoner i undervisningen

Kolb (2008) omnämner en studie som gjorts 2007 där resultatet visar att barn mellan 10-17 
år använder mobiltelefonen tre timmar och 45 minuter om dagen, 1/3 avstår hellre från TV-
spel och dylikt och 1/5 avstår hellre från TV än från mobiltelefonen. Larsson (2000) har i 
sin studie kommit fram till att det är viktigt för ungdomar att mobiltelefonen ska vara 
lättillgänglig, detta för att de inte vill missa ett möjligt inkommande samtal eller ett sms. De 
vill hålla sig uppdaterade. 

Lantz-Andersson (2009) studie genomfördes för att se hur eleverna interagerar med de 
digitala verktyg som redan finns i deras vardag i skolverksamheten. Det intressanta med 
studien menar författaren är att se hur eleverna agerar i samspelet med varandra och de 
digitala verktygen i den skolkultur de befinner sig i. 

Kolb (2008) skriver att 6,9 billjoner dollar har utdelats till skolor i USA för att teknologiska 
verktyg ska komma eleverna tillhanda men att detta inte resulterat i att lärare använder 
utrustningen i skolundervisningen. Vidare menar författaren att man ska använda elevernas 
förkunskaper, det vill säga att lärare ska använda elevernas kultur för att få det mer 
lockande att studera. Kolb skriver att mobila enheter för den verkliga världen in i 
klassrummet och klassrummet in i den verkliga världen. 

Kolb (2008) tar upp att tonåringar delar information med varandra genom mobiltelefonen. 
Larsson (2010) skriver att mobiltelefonen är en privat ägodel, men att innehållet i den inte 
är privat utan delas hela tiden med kamrater. Hon skriver också att tonåringarna hittar nya 
sätt att använda mobiltelefonen på än vad den är designad för. Kolb (2008) skriver att 
eleverna använder mobiltelefonen aktivt hela dagarna men att det i skolan inte finns något 
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teknologiskt verktyg som används i liknande omfattning. Detta menar författaren är en av 
orsakerna till att mobiltelefonen borde användas i den pedagogiska verksamheten i skolan. 

Skolans inställning till teknologi i undervisningen

Cuban (1986) menar att om viss teknologi används eller inte beror på skolans inställning till 
modern teknik men också lärarens inställning till att experimentera och utforska nya sätt att 
använda sig utav teknologi i undervisningen av ett ämne. Lantz-Andersson (2009) belyser 
att det ofta lovas ”guld och gröna skogar” med den nya teknologin men att det inte alltid 
uppfylls eller att ny teknologi ofta möts med misstänksamhet. Säljö och Linderoth (2002) 
skriver att användningen av teknologi i skolan är relaterad till ett sociokulturellt perspektiv 
det vill säga vilken inställning som råder till att använda teknologiska verktyg. Det kan
därför se mycket olika ut i olika klassrum gällande vilken och hur mycket teknologi som 
elever har att tillgå.

Cuban (1986) påpekar också att det kan skilja sig mycket från skola till skola angående hur 
öppen man är att implementera ny teknologi i klassrummen. Han menar att rektorns och 
skolans generella inställning till teknologi är avgörande för vilken teknologi som finns 
tillgänglig för eleverna. Lantz-Andersson (2009) anser att det är lärarna som ska avgöra när 
och var de digitala hjälpmedlen som finns bör användas. 

Kolb (2008) är av uppfattningen att lärarna menar att mobiltelefoner bara är leksaker och 
att de distraherar eleverna, men den mest eftertraktade teknologiska apparaten just enligt 
eleverna är mobiltelefonen. Common Sense Media i samarbete med Joan Ganz Cooney
Center (2008) upptäckte i sin studie att lärarna är av åsikten att mobiltelefoner inte hör 
hemma i skolan för att de stör mer än gör nytta.

Kolb (2008) och Lecher (2005) lyfter fram att en del lärare menar att elever fuskar på prov 
när de har tillgång till mobiltelefoner och vill därför förbjuda mobiltelefoner i klassrummet. 
Kolb (2008) menar också med referens till förbudsfrågan, som vi tidigare nämnt, att det inte 
enbart är mobiltelefoner i klassrummet som kan distrahera elever. Till exempel penna och 
papper, men även ett fönster kan vara koncentrationspåverkande för en elev som är 
omotiverad. Författaren menar att det är bättre att hitta saker att göra med mobiltelefonen i
ett lärande syfte än att lägga ner energi på att försöka förbjuda mobiltelefoner i skolan. 

Larsson (2010) framhåller att sättet som eleverna privat är vana vid att använda sina 
mobiltelefoner på, förändrar förhållningssättet som lärarna måste ha under lektionstid. 
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Lecher (2005) belyser dock att detta kan undvikas om läraren förbjuder mobiltelefonen och 
även kontrollerar så att de inte har med sig mobiltelefonen under prov. Då blir istället 
problemet att man måste ha ärliga elever.

Elevers vardagsteknologi in i undervisningen

Lantz-Andersson (2009) menar att eftersom en stor del av den uppväxande generationen 
använder digital teknologi i sin vardag borde det vara ett naturligt inslag i skolans 
undervisning, där alternativa möjligheter till att använda dessa erbjuds. Detta i sin tur 
betyder att trycket på skolor ökar då lärare behöver utrustning och kunskap för att kunna 
erbjuda detta. Attewell (2004) menar att även elever med mindre avancerade mobiltelefoner 
kan delta i undervisningen med mobiltelefon och att den kan bidra med ett underhållande 
inslag i den vardagliga undervisningen, till exempel genom att använda sig av kalkylatorn 
eller påminnelsefunktionen. 

Kolb (2008) poängterar att det är viktigt att tänka på att elever inte bara lär sig i skolan, 
utan även på fritiden och att de tycker om att använda mobiltelefonerna. Chiong och Shuler 
(2010) har en liknande uppfattning och menar att eleverna har med sig mobiltelefonen 
överallt både under och efter skoldagen. Säljö och Linderoth (2002) skriver, som vi påtalat 
tidigare, att informationstekniken utmanar det traditionella sättet att undervisa samt 
organisera lärande. Författarna menar också att det inte nödvändigtvis är läraren som vet 
mest i detta ämne samt att barn och ungdomar har lärt sig att hantera denna sorts teknologi i 
hemmet och hos kamrater.

Kolb (2008) menar att lärarna ska anamma elevernas kultur i skolan, det vill säga att 
använda sig av elevernas vardagsteknologi i skolan, dessutom använder lärarna på det viset 
den förkunskap som eleverna redan har. Detta belyser även Lantz-Andersson (2009) och
menar att det är viktigt att ta in elevernas förkunskaper eftersom det blir lättare för eleverna 
att genomföra sina uppgifter. Chiong och Shuler (2010) skriver att pedagogiska ”appar” 
kan användas för att förstärka det som eleverna redan lär sig hemma på fritiden. Cuban 
(1986) konstaterar att lärande vanligtvis skett via fasta datorer eller lärarledda lektioner. 
Shuler (2009) menar att mobila enheter kan bidra till att övervinna många av de utmaningar 
som är förknippade med större teknologi som stationära datorer, eftersom de passar mer 
naturligt i olika lärmiljöer. Lantz-Andersson (2009) betonar att läraren måste medverka 
aktivt även när eleverna använder digitala hjälpmedel för att eleverna ska kunna få hjälp om 
de fastnar i en uppgift för att inte bli osäkra.
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Lärande via mobiltelefoner

Collins (2005) menar att mobiltelefonen kan stödja många olika typer av lärande, eftersom 
den har gynnsamma egenskaper i form av storlek och vikt. Med mobiltelefonen finns även 
möjlighet att överföra information var som helst ifrån samt att denna information successivt 
kan uppdateras. Detta gör mobiltelefonen lämplig att använda i situationer där andra 
verktyg inte är lika fördelaktiga. Som till exempel att använda kalenderns 
påminnelsefunktion som kan hjälpa eleven att komma ihåg en läxa eller att läsa på inför ett 
prov när den ger ifrån sig ett pipande ljud. Collins skriver också att genom överföring av
information till mobiltelefoner, blir lärandet snabbare. Författaren anser även att 
mobiltelefonen bara kommer att bli bättre och bättre som stöd i lärandet. 

Lantz-Andersson (2009) har i sin studie sett kvalitet i elevers lärande genom användandet 
av digital teknologi, men det ställer nya krav på lärarna. Studien visar även att det inte är så 
lätt att förändra skolpraktiken. 

Kolb (2008) refererar till Rainie (2006), som menar att detta är den första generationen 
elever som växer upp med interaktiva medier samt att de vill dela med sig av sin kunskap 
till andra. Lantz-Andersson (2009) menar att det finns studier som visar att ungdomar är 
skickliga användare av olika digitala verktyg och att deras sätt att lära ändras med den 
digitala teknologin. ”Lärandeaktiviteter där digitala verktyg används leder till nya 
möjligheter och andra problem, förändrade pedagogiska situationer, nya relationer mellan 
elever och innehållet de skall utveckla kunskap om samt nya didaktiska situationer för 
lärare” (s. 124). Det kommer upp nya situationer, andra problem, men de är till för att lösas.

Attewell (2004) har i sin forskning kommit fram till att mobilt lärande kan bidra till att
locka ungdomar till att vilja lära, behålla deras intresse samt ge stöd för lärandet och 
utveckling. I Attewells forskning framkom det dessutom att tiden då eleverna var
fokuserade och hade full koncentration på skolarbetet ökade från 15 minuter till två timmar 
när de använde mobiltelefonen. Chiong och Shuler (2010) har i sin studie låtit 5-7-åringar 
använda ”spelappar”. Efter studien kunde författarna konstatera att ordförrådet hade ökat 
hos eleverna och den största skillnaden syntes på 5-åringarnas för- och eftertest. Författarna 
menar att detta beror på att de eleverna var mer mentalt inställda på att ta emot den 
information som spelet innehöll. 
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Förutsättningar för användning av mobiltelefoner i undervisningen

En förutsättning för mobiltelefonens användande i undervisningen är enligt Kolb (2008) att 
läraren lär eleverna hur de får använda mobiltelefonerna samt lär eleverna regler. Attewell 
(2004) poängterar att det är viktigt att läraren förklarar vilka regler eleverna har att förhålla 
sig till samt elevernas ansvar angående utrustningen och dess användning. En lärares arbete 
är enligt Kolb (2008) att se till att eleverna känner sig säkra i IT-världen, det vill säga lär 
sig både oskrivna och skrivna regler så som att inte tro på allt som publiceras på nätet och 
att inte ta kontakt med främmande personer samt publicera bilder och filmer på andra 
människor som inte godkänt detta. 

Lantz-Andersson (2009) menar att det finns en stor variation på olika digitala hjälpmedel 
som kan ha ett stort pedagogiskt värde men det handlar om att veta hur de ska användas och 
vilka villkor som ska gälla för användandet. Vidare menar författaren att det handlar om att 
klara av att integrera den digitala teknologin i klassrummet. Eleverna ska fortfarande lära 
sig samma innehåll som tidigare, men med hjälp av digitala hjälpmedel blir det på ett annat 
sätt.
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Metod

I detta avsnitt behandlas genomförandet av studien. Vi redovisar vårt metodval, urval av 
respondenter samt analys, trovärdighet och forskningsetiska överväganden i studien.

Metodval

Vi har använt oss av en kvalitativ studie med en tolkande analys för att förstå lärares 
utsagor om att i undervisningen använda mobiltelefoner i ett pedagogiskt syfte. Marton och 
Svensson (1978) skriver att ”Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som 
inte behöver sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion” (s. 20).  Detta belyser
att reflektion över användandet av mobiltelefoner är nödvändigt för att bygga kunskap och 
inte bara antaganden, vilket alltså är vår teoretiska utgångspunkt. Datamaterialet består i 
huvudsak av transkriberat material från sju intervjuer. Kvale (1997) skriver att 
”Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som ska tolkas” (s. 49). Vidare menar författaren att den 
tolkande analysen är viktig i intervjuforskningen. När forskarna för en dialog med det
insamlade materialet blir det en process som kan kasta ljus över det insamlade 
datamaterialet vilket gör att det kan tolkas av forskarna. Vi anser att genom att bearbeta 
datamaterialet genom en tolkande analys kommer vår förståelse att öka för vad 
respondenterna vill ha sagt i det insamlade datamaterialet, en förståelse för respondenternas 
svar vilket kan ge en mer korrekt tolkning.    

Patel och Davidsson (2003) skriver att en kvalitativ studie kännetecknas bland annat av att 
forskaren gör regelbundna analyser av det insamlade datamaterialet, i den takt som det 
tillkommer. Författarna skriver vidare att vid kvalitativ analys så ska det finnas med både 
för- och nackdelar. Genom att så förutsättningslöst som möjligt försöka undersöka lärares
erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd för elevers lärande i undervisningen
och vilka kunskaper som krävs av läraren för att genomföra undervisning kan vi skapa ett 
trovärdigt resultat. Olsson och Sörensen (2007) belyser att förutfattade meningar påverkar 
resultatet. De anser att det är viktigt att intervjuaren och respondenten kan föra en öppen 
dialog och att det finns ett samtalsklimat som skapas i situationen mellan de olika parterna. 
Intervjuerna har genomförts med en ostrukturerad intervjuform. Stukát (2005) menar att vid 
ostrukturerade intervjuer är intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska belysas
men har ingen bestämd ordning på frågorna utan ställer dem utefter hur intervjun 
fortskrider. Vi hade för avsikt att för reliabilitetens skull spela in samtliga intervjuer för att 
kunna lyssna på dem i efterhand vid ett flertal tillfällen. Detta för att öka den analytiska 
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förmågan hos oss. De intervjuer vi genomförde skedde vid fysiska möten, via mejl och
telefon. De intervjuer som genomfördes vid de fysiska mötena kom att spelas in.

Urval och rekrytering

Urvalet av lärare gjordes utifrån de svar vi fick från en förfrågan genom mejl. Genom att vi 
skickade ett mejl till flera rektorer på olika skolor runt om i norra Skaraborg fick vi ett antal 
svar. Vi valde även att skicka detta mejl med förfrågan till lärare som vi tidigare haft 
kontakt med och som vi vet har använt sig av mobiltelefoner i undervisningen. I mejlet 
berättade vi om studiens tema samt det övergripande syftet med studien. Därefter ställdes 
en förfrågan om deras deltagande i en intervju. Sedan skedde ett urval av dem som kunde 
tänka sig intervjuas, vårt val blev att använda oss av bekvämlighetsprincipen. Trost (2007) 
definierar bekvämlighetsprincipen som att välja de respondenter som finns tillgängliga. 
Eftersom intresset var svagt och vår ambition var att intervjua lärare som använt 
mobiltelefoner i undervisningssyfte föll det sig naturligt att intervjua de som hade 
erfarenheten av att använda mobiltelefonen som pedagogiskt hjälpmedel, vilket var det 
urval av intervjupersoner som studien utgått ifrån.  

Vi tog kontakt med en lärare som arbetar som IT-pedagog i en annan kommun. Läraren var 
med i ett TV-inslag om sitt pedagogiska arbetssätt där mobiltelefonin utgjorde ett centralt 
inslag i undervisningen. Detta TV-inslag fångade vårt intresse för att intervjua honom om 
hans erfarenheter av att använda mobiltelefonen i undervisningssyfte. Kontakten 
förmedlades genom att vi även i detta fall skickade mejlet om studiens tema och syfte till 
rektorn på den skola där IT-pedagogen är verksam. Rektorn vidarebefordrade vårt mejl till 
IT-pedagogen samt gav oss en mejladress direkt till IT-pedagogen. Till denna skickades 
sedan en förfrågan om att medverka som respondent i vår studie vilket han accepterade.

Vårt val blev även att intervjua en musiklärare eftersom vi fann det intressant att få hennes 
erfarenheter av hur mobiltelefonen kan användas i något annat ämne förutom matematik, 
svenska och engelska det vill säga kärnämnena. Detta ansåg vi kunde bidra till en intressant 
utveckling i vår studie. Urvalet av de resterande fem respondenterna skedde dels genom 
bekvämlighetsprincipen, dels på grund av deras erfarenheter av mobiltelefonsanvändning i 
undervisningen som vi fann intressanta.

Urvalet av respondenter blev fem kvinnor och två män med lärarbakgrund och erfarenheter
från undervisning med elever i åldrarna mellan 1 till 63 år. Dessa valdes alltså på grund av 
att de hade erfarenhet av att använda mobiltelefonen i undervisningssammanhang. 

Nedan följer en presentation av de utvalda respondenterna som vi valt att ge fingerade 
namn för att behålla deras anonymitet.
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Anders har en gymnasielärarutbildning, men arbetar numera som IT-pedagog på en 
pedagogisk enhet. Hans arbetsuppgifter innefattar att tillsammans med pedagoger 
genomföra olika IT-projekt i olika skolklasser samt att utbilda personal från förskolan och 
upp till och med år 9 i användningen av IT.

Berit har arbetat som musiklärare i 35 år och undervisar i dagsläget på en skola med elever 
i år 6-9. 

Cecilia är lärare i årskurs 4-6. Hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning svenska och 
samhällskunskap och har arbetat i 7 år.

Doris arbetar med högstadielever med inriktning på matematik, natur och teknik. Hon har 
varit verksam i nästan 30 år.

Eva är utbildad 4-6 lärare med inriktning svenska. Hon arbetar på en skola med elever i 
årskurs 6-9 där hon undervisar i svenska och tyska samt elevens val, där hon undervisar 
även i matematik och engelska. Hon har varit verksam inom skolan i snart 40 år. 

Frida är utbildad till lärare för tidiga åldrar och arbetar som lärare i svenska för elever i 
olika åldrar, både vuxna och barn med svenska som andraspråk. Hon arbetar även på en 
fritidsgård. Hon har varit verksam inom skolan i två år.

Göran är utbildad till studievägledare, lärare i samhällskunskap för gymnasieelever samt 
rektor. Han arbetar som rektor för vuxenutbildning och som lärare i samhällskunskap på ett 
gymnasium. Han har varit verksam i 30 år inom skolans verksamhet.

Genomförande

Intervjun med IT-pedagogen genomförde vi via mejl därför att vi inte hade möjlighet att 
träffa honom personligen. I detta fall fick respondenten våra telefonnummer i samband med 
frågorna (bilaga 1) så han kunde ta kontakt med oss om det uppstod några funderingar 
angående frågorna. Vi genomförde en intervju med en lärare i musik på högstadiet. 
Intervjun med musikläraren genomfördes via telefon eftersom den skedde efter skolans 
avslutning. Detta eftersom det var respondentens önskan. Intervjun genomfördes med en av 
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oss (bilaga 2). Vid denna intervju antecknades svaren från respondenten. De övriga 
intervjuerna genomfördes vid ett fysiskt möte med en av oss där intervjuaren spelade in 
intervjuerna (bilaga 2). Efter intervjun gick intervjuaren och respondenten igenom frågorna 
och svaren för att godkänna dessa. Respondenten fick möjlighet att utveckla eller ändra sina 
svar. De intervjuer som genomfördes via fysiska möten med en av oss, spelades in delvis 
för att vi båda skulle kunna lyssna på dem och tolka svaren samt höra intervjusvaren flera 
gånger med syftet att få ett så adekvat resultat som möjligt. Vi transkriberade sedan svaren i 
datorn och tillförde svaren från de två första intervjuerna. Därefter tematiserade vi svaren 
och kunde urskilja olika kategorier som vi sedan bearbetade till vårt resultat.

Innan vi bestämde vilka intervjufrågor vi skulle utgå ifrån i våra intervjuer diskuterade vi 
ämnet i lärarrum på de skolor vi haft vår verksamhetsförlagda lärarutbildning. Detta för att 
få en förförståelse för vilka uppfattningar som finns kring ämnet bland lärare på fältet. Med 
det som bakgrund skapade vi sedan intervjufrågorna (bilaga 1 och 2). Bell (2000) menar att 
sättet att använda sig av kollegor och vänner som testpersoner kan ge en ”fingervisning” 
om de tänkta frågorna är relevanta. Detta var till stor hjälp som underlag för de slutgiltiga 
intervjufrågorna för oss. 

Bearbetning och analys

Bell (2000) förespråkar att respondenterna ska få en möjlighet att se och redigera sina svar 
efter intervjun, detta fick även våra respondenter. Respondenterna ansåg att det var bra att 
de fick en möjlighet att läsa igenom samt lyssna på svaren de gett på intervjufrågorna och 
även ändra sina svar. Denna möjlighet fick alla respondenter. De fick genom detta sätt 
möjlighet att ta en fråga i taget och fundera över sitt svar. 

Genomförandet av intervjuerna anser vi hade varit bättre om vi träffat samtliga 
respondenter för att kunna ställa följdfrågor när de uppstod. Via mejl förlorade vi den 
möjligheten som intervjuare, dock hade vi alternativet att skicka följdfrågor via mejl om det 
skulle vara något i respondentens svar som vi var osäkra på hur vi skulle tolka. Via 
telefonintervjun fanns möjligheten att ställa följdfrågor samt vid intervjuerna som 
genomfördes genom fysiskt möte, vilket gjordes för att få tydligare svar från 
respondenterna, detta minskar uppkomsten av feltolkningar från vår sida. Fem intervjusvar 
tillsammans med frågorna transkriberades ordagrant. De övriga två fanns som mejlsvar och 
anteckningar. Patel och Davidsson (2003) menar att när man spelar in intervjuer och sedan 
transkriberar materialet får forskarna ett textmaterial som är lätt att arbeta med och gå 
tillbaka till flera gånger.
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Vid analysen av det empiriska materialet har vi utgått från studiens frågeställningar och 
begreppen villkor, användning samt för- och nackdelar i relation till mobiltelefoner i 
undervisningen som stöd för lärandet. Analys av datamaterialet skedde genom upprepad 
läsning av anteckningar och utskrifter samt kategorisering av respondenternas svar. Patel 
och Davidsson (2003) menar att vid upprepande läsning kan mönster urskiljas vilket gör det 
lättare för forskaren att kategorisera de olika svaren. Kvale (1997) belyser vikten av att föra 
en dialog med datamaterialet för att tolkningen av respondenternas svar ska bli en process 
som utvecklas. Genom att föra en dialog med det insamlade datamaterialet har vi sett 
mönster och skapat kategorier i respondenternas svar. Sedan sorterades intervjusvaren in 
under respektive kategori. Följande kategorier i relation till studiens frågeställningar har 
skapats: policy för mobiltelefonsanvändning, mobiltelefonens funktioner, motiv för 
mobiltelefoner, mobiltelefonen som stöd och hot samt mobiltelefonens unika fördelar.
Kategorierna är inte helt åtskilda, då vissa delar går in i varandra.

Trovärdighet 

Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuaren kan missförstå respondentens svar. Då 
vi genomfört intervjuerna fick respondenterna chans att komplettera eller ändra sina svar, 
detta för att minska misstolkningar. Trots att vi är två som tolkat svaren så kanske det hade 
varit ännu bättre om vi varit fler. Stukát (2005) menar att det är viktigt att vara opartisk i sin 
analys av intervjusvaren, det kan vara bra att låta någon förutom forskarna ta del av svaren 
och ge en därmed mer opartisk tolkning. Detta tolkar vi som att Stukát menar att det finns 
en risk att forskaren ser de svar han vill se eller vinklar svaren till de svar han vill ha. 
Genom att låta någon annan ta del av datamaterialet och tolka svaren hade detta kunnat 
uteslutas. Tolkningen av svaren har vi stått för själva då vi upplyst respondenterna om den 
forskningsetiska aspekten med anonymitet av deras svar. Vi har i vår studie valt 
respondenter som har erfarenhet av det vi ämnar ta upp i vår studie. Vi hade inte för avsikt
att intervjua respondenter som finner sig positiva till fenomenet. Respondenterna valdes 
utefter deras erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd för elevernas lärande i 
undervisningen. Resultatet i studien baseras dock på de förutsättningar som har byggts in i 
studien.

Forskningsetik

Patel och Davidsson (2003) belyser vikten av att forskare behöver fundera på frågor kring 
forskningsetik innan de genomför sin undersökning. Detta har således även vi funderat på 
inför vår studie. Vi avser att aldrig lämna ut det insamlade datamaterialet till någon 
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obehörig eftersom respondenterna ska ha rätt att vara anonyma. Respondenterna har 
namngetts med fingerade namn för att behålla deras anonymitet. Datamaterialet har

förvarats oåtkomligt från andra genom att den lagrats på ett privat USB-minne som ingen 
obehörig har tillgång till mer än författarna till denna studie, vilket kommer att raderas efter 
avslutat arbete. Patel och Davidsson (2003) anser att forskaren måste behandla 
informationen från respondenterna på ett konfidentiellt sätt, ingen information får spridas 
vidare till utomstående. Författarna skriver att respondenterna ska informeras om studiens 
syfte och innebörd av deras medverkan samt att intervjusvaren stannar hos oss och bara 
används för studiens syfte, vilket vi har beaktat. Respondenterna informerades även om att 
de kunde avbryta samarbetet när som helst under intervjun utan att vi skulle ifrågasätta 
detta.  
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Resultat

Nedan följer resultatsammanställningen av svaren från intervjuerna samt vår analys av
dessa. Resultatet är baserat på intervjuer med sju lärare och deras erfarenheter av att 
använda mobiltelefoner som stöd för elevernas lärande i undervisningen. Avsnittet är 
strukturerat efter de kategorier som vi funnit genom analys av datamaterialet med stöd av 
den teoretiska belysningen för att besvarar studiens tre frågeställningar:

Vilka villkor förekommer för att använda mobiltelefoner i undervisningen?
Hur kan lärare låta sina elever använda mobiltelefoner i undervisningen?
Vilka för och nackdelar finner lärare med att använda mobiltelefonen i undervisningen?

Respondenterna har vi valt att benämna med fiktiva namn.

Policy för mobiltelefonsanvändning i undervisningen

Vid de flesta av de skolor där våra respondenter är verksamma tillåts användning av 
mobiltelefoner i klassrummet men endast i ett pedagogiskt syfte. Cecilia uttrycker sig på 
följande sätt:

Skolan tycker att det är jättebra och att vi i så stor utsträckning som möjligt ska främja 
teknikanvändandet när det är befogat. 

Vår tolkning är att Cecilia menar att de på den skola hon arbetar uppmuntrar 
teknikanvändandet hos eleverna när det går att använda det i undervisningen. På den skola 
där Berit och Doris är aktiva är det inte tillåtet att använda mobiltelefoner. De har däremot 
valt att låta eleverna använda mobiltelefoner på deras lektioner ändå. Berit berättar att:

Man vågar ju inte säga att man låter dem använda den. För den är ju inte tillåten i skolan, detta 
är något vi kommit överens om på arbetsplatsträffen.

Denna respondent uttrycker enligt vår tolkning en rädsla för att bli mindre accepterad av 
sina kolleger då hon valt att bryta mot skolans regler och låta sina elever använda 
mobiltelefonen på hennes lektioner. På den skola där Doris är verksam är det inte tillåtet att 
eleverna använder mobiltelefoner eftersom det finns ett beslut som är taget av Barn–och 
utbildningsnämnden. Hon har valt att gå emot detta beslut och låter sina elever använda 
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mobiltelefonen trots detta, då hon sett att mobiltelefonen kan fungera som ett hjälpmedel i 
undervisningen. Doris säger:

Mina arbetskolleger har aldrig sett mobilen som ett möjligt hjälpmedel. Men jag har upptäckt att 
det faktiskt fungerar i min verksamhet. Då jag slipper springer med mina elever till datasalar 
som jag dessutom måste boka i förväg.

Genom att skolledningen på tre av sju skolor uppmuntrar lärare att använda teknologiska 
verktyg finns möjlighet att mobiltelefonen är på väg att bli ett pedagogiskt hjälpmedel som 
är accepterat att använda i undervisningen. Lärarna som arbetar på skolor där det inte är 
tillåtet att använda sig av mobiltelefonen i undervisningssituationer har ändå valt att tillåta 
eleverna att använda den. Detta för att de har sett att mobiltelefonens funktioner har vissa 
kvalitéer som kan användas till fördel i deras verksamheter. Anledningen till att Berit inte 
vågar erkänna att hon låter sina elever använda mobiltelefonen i hennes undervisning trots 
förbudet som råder på skolan är att hon inte tror att hennes val skulle respekteras av 
kollegor trots att hennes undervisningsmetod samverkar med läroplanens måluppfyllelse. 
Doris som är verksam på en skola där det inte heller är tillåtet att använda mobiltelefoner i 
undervisningen uttrycker dock inte någon rädsla för att inte bli respekterad av sina kolleger. 
Hon uttrycker sig på detta sätt:

Jag har pratat med mina arbetskolleger och de får köpa att jag använder den i min verksamhet. 

Resultatet visar att mobiltelefonsanvändningens undervisningsform inte har någon 
accepterad policy på dessa skolor. De har ett förbud mot mobiltelefoner som anses vara av 
stor vikt att inte bryta, även när användandet av mobiltelefoner i undervisningen sker under 
kontrollerade former och att det finns ett syfte med att använda den. 

Mobiltelefonens funktioner i undervisningen

Anders menar att kamera, videokamera, miniräknare, SMS, MP3-spelare, internet (youtube, 
facebook et cetera) via 3G eller trådlöst nät och GPS kan användas i ett pedagogiskt syfte. 
Han anser även att det genom mobiltelefonen finns möjlighet att köra quiz eller repeterande 
uppgifter. Anders liknar mobiltelefonen med en schweizisk armékniv när han uttrycker sig 
såhär:
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Mobiltelefonen har en massa funktioner som en schweizerkniv som kan kopplas till en massa 
pedagogiska moment.

Vi tolkar att detta beror på att han inte enbart har ett ämne att koncentrera sig på och 
därmed kan han använda många olika funktioner på olika sätt, inte nödvändigtvis ett 
program som avser ett specifikt område. Berit koncentrerar sig endast på de funktioner och 
program hon anser passar den musikundervisning hon bedriver. Hon använder sig av 
kamerafunktionen och låter eleverna fotografera av tavlan så att de inte ska behöva 
koncentrera sig på att både lyssna och skriva samtidigt.  Berit säger såhär:

De kan fotografera anteckningar jag skriver på tavlan, en del har ju svårt att hänga med på att 
både lyssna och skriva. 

Detta tolkar vi som att hon använder mobiltelefonen som ett pedagogiskt hjälpmedel för att 
underlätta skolarbetet för de elever som är i behov av särskilt stöd. Denna lärare använder 
också ett program för att se hur ett visst gitarraccord ska se ut (hur man sätter fingrarna) 
samt ett annat program som hjälp att hålla takten och ytterligare ett program som kan hjälpa 
eleverna att stämma instrument. 

Fyra av lärarna använder MP3-spelaren för att eleverna ska kunna lyssna på musik medan 
de arbetar med sitt skolarbete (när de skriver, räknar med mera). Cecilia säger:

Mina elever får ha mobiltelefonerna som musikspelare när de sitter och jobbar. Jag visar 
dem också de olika hjälpmedlen som finns i telefonen och uppmanar dem att använda sig av 
dessa till exempel almanacka, miniräknare och påminnelser.

Vi tolkar detta som att denna lärare anser att mobiltelefonen har många olika funktioner 
som kan användas med fördel i undervisningen. Hennes elever använder sig av almanackan 
i mobiltelefonen för att underlätta planeringen av deras skolarbete. De kan i almanackan 
lägga in en påminnelse på en dag och klockslag som påminner dem att till exempel ta med 
en gymnastikpåse eller göra en läxa. Detta menar Cecilia kan göra det lättare för de elever 
som brukar glömma och genom detta kommer efter i skolarbetet. 

Fyra av lärarna låter sina elever använda mobiltelefonens miniräknare vid 
matematiklektionerna. Eva uttrycker sig såhär:
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De har fått använda den när jag glömt miniräknare för då går det ju fortare att ta upp 
mobiltelefonen än om jag ska springa iväg och hämta miniräknarna.

Detta visar en av mobiltelefonens fördelar, då den är lättillgänglig och det är ett verktyg 
som eleverna bär med sig under hela dagen. 

Att använda mobiltelefonen så som dessa lärare berättar tolkar vi som att det finns olika 
funktioner som lämpar sig till respektive ämne och att det är läraren som kan välja 
arbetssätt och metoder för att använda teknologi i undervisningen. Påminnelsefunktionen 
som en av lärarna använder sig av har syfte att hjälpa eleverna att komma ihåg viktiga saker 
i deras skolarbete och därmed bidra till att klara måluppfyllelsen. Detta kan utveckla 
elevernas ansvarstagande över deras skolarbete. Att låta eleverna använda MP3-funktionen 
i mobiltelefonen för att lyssna på musik kan vara bra då det kan leda till ökad arbetsro. 
Göran säger:

De får i skolan använda sig av mobiltelefonens MP3-funktion för att lyssna på musik. En del 
elever arbetar bäst med bakgrundsmusik.

Citatet illustrerar hur mobiltelefonen kan vara ett användbart verktyg för att låta eleverna 
lyssna på musik utan att störa sina klasskamrater.

Motiv för mobiltelefoner i undervisningen

Anders och Berit är båda positiva till att använda sig av mobiltelefonen i undervisningen då 
de anser att den är en del av elevernas vardag. Eleverna har med sig mobiltelefonen vart de 
än går samt använder den flitigt under hela dygnet. Anders säger:

Dessutom är den just mobil. Det gör att man kan genomföra lärandet när som helst och var som 
helst. 

Doris säger:

Med mobilen kan jag låta eleverna söka i vårt klassrum och vid vilket tillfälle som helst. 
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Anders och Doris betonar en fördel med mobiltelefoner, att den är mobil och att det finns 
möjlighet till att lärandet skulle kunna ske var som helst, i skolan och även på fritiden. Berit 
säger:

Det finns ingen anledning till att inte låta dem använda mobiltelefonen då de gör det i alla fall.

Detta framstår som att hon valt att använda den moderna teknologi som eleverna redan har 
omkring sig i sin vardag. Göran håller med om detta till viss del då han säger:

Detta är ett hjälpmedel som nästan alla elever har fri tillgång till och de kan sin egen 
mobiltelefon de vet hur de ska arbeta med den för att kunna göra det de behöver för att klara 
uppgiften.

Dock låter både Berit och Göran sina elever använda endast de funktioner de anser kunna 
fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel i deras undervisning. Cecilia motiverar 
anledningen till att använda mobiltelefonen i undervisningen genom att säga:

Det blir framförallt ett lugnare klimat i klassrummet, speciellt vad gäller barn med speciella 
behov. Dessutom upplever jag att elever som brukar glömma saker som böcker, lappar, läxor i 
högre grad kommer ihåg saker när de får en påminnelse via mobilen. Men även att vi i så stor 
utsträckning som möjligt ska främja teknikanvändandet när det är befogat.

Hon gör detta för att eleverna ska kunna hantera den moderna teknologin för att klara sig i 
dagens samhälle. När hon använt mobiltelefonen i sin undervisning har hon erfarit att det 
blir en lugnare och mer rofylld stämning i klassrummet. Detta håller även Doris med om då 
hon anser att eleverna arbetar bättre då de får använda sig av sin mobiltelefon. Däremot 
poängterar hon att det blir en merkostnad för vårdnadshavaren då skolan inte står för 
uppkopplingskostnaden som uppstår då de till exempel använder mobiltelefonen för 
informationssökning. Doris uttrycker sig såhär:

Senast i måndags använde eleverna mobilen till att söka information i ett projekt som de arbetar 
med. Det blir en merkostnad för eleverna då skolan inte står för uppkopplingen via mobilen men 
idag är det relativt billigt och elevernas föräldrar har inget emot det så då använder vi mobilerna.

Vi tolkar detta som att Doris har funderat över en lösning på att komma runt problemet med 
kostnaden vid mobiltelefonsanvändning. Eftersom skolan inte står för kostnaden har hon 
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fått ett godkännande från elevernas målsmän att eleverna får använda sin mobiltelefon i 
undervisningen. Detta gör att kostnadsfrågan inte längre blir ett problem. Även Frida tar 
upp detta med kostnader och poängterar vikten av att ha målsmans tillåtelse då eleverna 
använder sig av deras privata mobiltelefoner i undervisningen.

Analysen visar att en av mobiltelefonens främsta fördelar är att den är lätt att bära med sig 
och att den ofta finns i närheten av eleverna. Detta är en fördelaktig förutsättning att ha som 
utgångspunkt då läraren väljer att använda ett teknologiskt verktyg i undervisningen. 
Vidare kan detta resultat belysa ett behov av att eleven behöver kunna använda 
teknologiska verktyg för att klara sig i det samhälle de växer upp till.  En annan fördel då 
läraren väljer att använda mobiltelefonen i undervisningen jämfört med andra pedagogiska 
hjälpmedel är att eleverna redan har kunskap om hur den fungerar och dess funktioner. 
Läraren behöver därmed inte lära eleverna hur de ska använda verktyget. Detta sparar både 
tid och energi för både elever och lärare.

Mobiltelefoner som stöd och hot i undervisningen

Anders, Berit och Göran belyser att mobiltelefonen kan fungera mycket bra som 
hjälpmedel inom specialpedagogiken. Berit låter sina elever med läs -och skrivsvårigheter 
fotografera anteckningar på tavlan. Dessa kan eleven sedan föra över till datorn, där blir 
bilden större och tydligare, detta underlättar för eleven att läsa på inför prov. Cecilia säger:

När de får lyssna på musik i mobiltelefonen koncentrerar de sig på sitt eget skolarbete och 
uppmärksammar inte vad deras klasskamrater arbetar med i lika stor utsträckning.

Cecilia anser att då hon låter eleverna använda MP3-funktionen för att lyssna på musik har 
hon upplevt att koncentrationsförmågan hos eleven ökat. I detta sammanhang blir 
mobiltelefonen ett hjälpmedel för eleverna.

Både Anders och Berit menar att det är okunskap hos lärare som gör att de inte vågar låta 
sina elever använda mobiltelefonen och dess funktioner i deras undervisning. Anders säger:

De stora hindren tror jag ligger dels på att lärare ser mobilen som ett hot ofta, det är bara negativt 
i skolsammanhang ett störningsmoment, sedan innebär det att lärare släpper lite kontrollen, ett 
område där man inte är bäst och det kan verkar skrämmande.
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Resultatet belyser förutsättningar för att använda mobiltelefonen i skolan. Det krävs viss 
kunskap av läraren om hur de kan använda de olika funktionerna som kan finnas i en 
mobiltelefon, vilket oftast inte finns. Det belyser även lärarens rädsla för att släppa 
kontrollen vid undervisningstillfället. Göran anser att det krävs både kunskap och intresse 
hos läraren för att motiveras att använda teknologiska verktyg i undervisningen som 
hjälpmedel. Vidare menar han att detta intresse och kunskap även är viktigt hos eleverna
men att detta inte är något som läraren kan förutsätta att eleverna har. Han uttrycker sig så
här:

Det står även i läroplanen att vi ska använda olika teknologiska verktyg för att eleverna ska få en 
grund att stå på. /…/Det man ska tänka på är att alla elever inte vill använda detta hjälpmedel utan 
trivs med att arbeta på det gamla viset, vi kan inte kräva att alla elever tycker att det är intressant 
att använda olika teknologiska hjälpmedel. Det kräver en del av läraren kunskapsmässigt så en 
lärare som inte har ett eget intresse för den nya teknologin kan få svårt att bli motiverad att 
använda nya hjälpmedel. Det kräver även att läraren har flera olika planeringar för att möta upp 
eleverna med olika teknologiska hjälpmedel.

Vi tolkar detta som att Göran menar att det är viktigt att se till varje elevs intresse och 
behov. Göran menar också att intresse och kunskap hos både elever och lärare är avgörande 
för om motivationen finns för att använda teknologi som mobiltelefonen i undervisningen. 
Vidare krävs det även att planeringen av undervisningen stämmer överens med det aktuella 
teknologiska hjälpmedlets funktioner.

Vid en del av de skolor där respondenterna i denna studie är verksamma är det förbjudet att 
använda mobiltelefonen i klassrummet. På en del skolor finns inga förbud mot 
mobiltelefoner och på andra är det tillåtet att använda mobiltelefonen i pedagogiskt syfte 
eller om vissa uppsatta regler följs. Vissa av respondenterna har valt att gå emot dessa 
regler eller förbud som finns mot mobilanvändning i klassrummet och låta sina elever 
använda den ändå. Regler och förbud ser alltså mycket olika på olika skolor. Doris säger:

Vi har inte några regler utan det har fungerat ganska bra visst de kan skicka iväg ett sms eller två 
men om vi använt datorn hade de varit uppkopplade på Facebook eller MSN och chattat med 
vänner istället, de är snabba på att plocka upp rätt sida när vi närmar oss. Jag anser att det är 
bättre att eleverna tycker att skolarbetet är roligt och om de skickar iväg ett sms medan de skriver 
på sina uppgifter så blir det inte tråkigt då de elever vi arbetar med är väldigt omotiverade. Men 
oftast sköter de sig men sen har du vissa som missköter det men om vi använt datorn hade det 
varit likadant.

Vi tolkar detta som att Doris inte ser någon anledning till att tillsätta regler som förbjuder 
eleverna att vara uppkopplade på något eller använda sig av någon funktion som inte hör 
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till det aktuella skolarbetet. I stället låter hon sina elever använda chatt eller svara på SMS, 
detta med motivationen att skolarbetet blir mindre tråkigt om eleven samtidigt har 
möjlighet att kommunicera med sina kamrater. Berit anser att mobiltelefonen kan vara ett 
störningsmoment om eleverna använder sig av sina mobiltelefoner i undervisningen och 
under tiden får SMS som de svarar på. Hon säger:

Det stör inte undervisningen om eleven väljer att svara på ett SMS, det stör eleven då den inte 
kan hänga med på undervisningen samtidigt som den SMS:ar.

Hon menar att det blir svårt för den enskilda eleven att ”hänga med” på lektionen då den 
riktar uppmärksamheten åt annat håll. Denna respondent menar vidare att de andra eleverna 
i klassen inte störs av detta då mobiltelefonerna under lektionstid har ljudinställningen 
ljudlös. Göran, Eva och Frida är av uppfattningen att eleverna klarar av att hålla sig inom 
rimliga ramar av vad som mobiltelefonen ska användas till i klassrummet och att de själva 
förhåller sig till de regler eleverna har. Göran säger:

Eleverna kan redan sunda regler bättre än vuxna, de stänger av ljudet på mobiltelefonerna utan 
att någon säger till dem.

Göran uttrycker inget behov av att tillföra regler för mobilanvändningen i klassrummet då 
hans åsikt är att då mobiltelefoner tillåts i klassrummet så sköter eleverna detta självmant. 
Anders och Berit menar däremot att det krävs en del av eleven då man använder en 
mobiltelefon i undervisningen. Anders anser att det är bra att om man tillsammans med 
eleverna skriver regler som gäller då de använder mobiltelefonen. Cecilia säger: 

Det viktiga är att eleverna använder den som ett redskap och inte som en leksak. De får dessutom 
inte ha den på rasten eftersom det då är stor risk att den kommer bort eller går sönder.

Cecilia menar att en förutsättning för att använda mobiltelefonen i undervisningen är att 
eleverna använder den som ett redskap och inte en leksak. Hon menar att rätt funktion ska 
användas vid rätt tillfälle som till exempel miniräknaren vid en räkneuppgift. Kunskap om 
hur mobiltelefonen fungerar och hur de kan använda den menar alla respondenterna att 
eleverna redan har. De respondenter som vi intervjuat menar att de flesta av deras elever 
äger en egen mobiltelefon som de använder dagligen. 
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Resultatet visar att mobiltelefonen skulle kunna fungera bra som hjälpmedel i 
specialpedagogiken på flera olika sätt, då lärarna belyser många funktioner som de 
använder för detta ändamål. Resultatet belyser även att mobiltelefonen fungerar för att öka 
och bibehålla både koncentration och motivation hos eleverna. Två av lärarna anser att om 
de tillsammans med eleverna gör regler så har eleverna lättare att sköta dessa än om läraren 
bestämmer hur de får använda mobiltelefonen. Det blir ett större ansvarstagande för 
eleverna men samtidigt får de vara med och påverka sin situation vid 
undervisningstillfällena. Vi tolkar det som att lärarna anser att det finns både för och 
nackdelar med att arbeta med mobiltelefonen i undervisningen. De menar även att det 
handlar om att eleverna tar ansvar för sitt skolarbete och dess utfarande samt sköter det 
ansvarsfullt, vilket flera av lärarna anser att deras elever gör utan att behöva ha regler som 
de måste påminna eleverna om. Nackdelar kan vara att mobiltelefonen blir ett 
störningsmoment om eleverna inte respekterar de uppsatta reglerna, även om syftet med att 
låta eleverna använda mobiltelefonen i undervisningen var att den skulle fungera som 
hjälpmedel. 

Mobiltelefonens unika fördelar

Alla respondenterna anser att mobiltelefonens främsta egenskap är att den är lätt att förstå 
och smidig att ha med sig. Cecilia säger:

Den största fördelen är att den är så tillgänglig, nästan alla barn på mellanstadiet har en 
mobiltelefon. Dessutom är de lättbegripliga och smidiga att ta med sig.

Detta visar på den mobila egenskapen som mobiltelefonen har den kan med fördel 
användas överallt. Dessutom finns verktyget redan hos eleverna.

Anders jämför dessutom mobiltelefonen med en dator och menar att mobiltelefonen är mer 
fördelaktig att använda i stora elevgrupper. Eftersom varje elev i allmänhet har tillgång till 
en egen mobiltelefon, men inte en egen dator. Anders säger:

Man kan lämna klassrummet, man kan repetera på bussen hem, innan träningen och så vidare.
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Enligt vår tolkning uttrycker Anders att en fördel med mobiltelefonen är att den är just 
mobil och att den därmed gör det möjligt för eleverna att studera vart och när som helst. 
Elevernas lärande kan då ske utanför klassrummet på ett mer fördelaktigt sätt. Även Doris 
jämför mobiltelefonen med datorn och menar även hon att det finns fördelar med att inte 
vara bunden till en viss plats, som eleverna måste om de ska använda sig av skolans datorer 
då dessa finns i en sal som måste bokas. Doris säger:

De är smidiga och alltid med eleverna. Det gör att det blir användarvänligt, datorn är fast i 
datasalen och den måste man boka så eleverna får använda dessa sedan måste de komma ihåg 
inloggningen på datorn vilket är olika till alla elever så innan de startat upp datorn har de redan 
fått den information de sökte via mobilerna.

Vi tolkar detta som att Doris menar att genom att låta eleverna använda sin mobiltelefon i 
stället för datorn blir skolarbetet mer effektivt då det sparas både tid och energi. En fördel 
med mobiltelefonsanvändningen som hon ser är att den inte är lika omständig att använda 
som en dator kan vara.

Göran jämför också mobiltelefonen med datorn då han säger:

Vissa av mobilerna som finns på marknaden idag och hos en del av eleverna är som datorer fast 
mindre, jag själv tror att inom snar framtid är det inte bärbara datorer som gäller utan en typ av 
mobiltelefon. /…/ En annan sak som man ska tänka på är att elever kräver olika lärstilar för att 
utvecklas.

Vi tolkar Görans svar som att han är positiv till att använda mobiltelefonen i 
undervisningen samtidigt som han är medveten om att den inte fungerar som ett hjälpmedel 
för alla elever, men att den kan göra det. Vi tyder Görans svar som att han anser att det är 
viktigt att se till vilken metod och vilket verktyg som krävs för att varje enskild elev ska 
utvecklas. 

Analysen lyfter fram mobiltelefonens unika fördel som ett verktyg med egenskapen att vara 
liten och smidig. En annan fördel är att eleverna redan har tillgång till verktyget. Att 
eleverna redan har kunskap om hur mobiltelefonen och hur de flesta av dess funktioner 
fungerar är något som alla respondenterna uppger vara en fördel i jämförelse med andra 
verktyg. Anders uttrycker sig som följer:
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Att man använder en pryl som är en del av elevernas vanliga vardag utanför skolan gör skolan 
lite modernare. Att de kan lära sig när och var som helst. /…/ kunskaper eleverna kan det här.

Frida håller också med om att kunskaperna redan finns hos eleverna. Hon formulerar sig på 
följande vis:

Det handlar om smidighet och flexibilitet. Alla lär olika och om man kan nå en del elever 
genom att låta de arbeta med mobiltelefonen som de kan så varför inte, jag tyckte det var 
smidigt under min utbildning.

Dessa respondenter belyser att användningen av mobiltelefonen i undervisningen är ett sätt 
att ta in elevernas vardag och erfarenheter i undervisningen samt att de redan har 
kunskaperna för att använda mobiltelefonen. 

Samtliga respondenter tycker att det är en fördel att mobiltelefonen är multifunktionell. 
Detta underlättar då det blir enklare att hålla reda på ett verktyg i stället för flera. Till 
exempel en miniräknare, en kamera, en dator, en penna, ett anteckningsblock, en stereo. 
Vidare belyser samtliga respondenter att mobiltelefonen går att använda i många olika 
ämnen eftersom den har många olika funktioner som går att använda på olika sätt beroende 
på vad läraren ämnar ska läras ut, vilket resultatet tidigare tagit upp. Jämfört med andra 
hjälpmedel så är mobiltelefonen multifunktionell vilket gör att den skulle kunna ersätta 
flera andra verktyg. Den går även att använda i många olika ämnen beroende på vilken 
funktion som används.
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Diskussion

I detta kapitel kommer val av metod och samt genomförande av studien diskuteras. Sedan 
följer en resultatdiskussion där resultatet av studien kopplas till den teoretiska bakgrunden.

Metoddiskussion

Studien syfte var att undersöka lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd 
för elevernas lärande i undervisningen. En kvalitativ studie med ostrukturerade intervjuer 
var ett relevant val då det passade vårt syfte. Vi kan i efterhand konstatera att det var svårt 
att få lärare att medverka i en intervju, då de själva inte ansåg sig ha tillräckliga 
erfarenheter i det ämne som studien ämnade belysa. 

I den intervju vi genomförde via mejl anser vi att svaren var väl genomtänkta då vi började 
analysera materialet. Saknaden av gester ansiktsuttryck samt tonläget på rösten gjorde dock 
att vi inte tyckte att en analys var möjlig. Vi valde då att läsa en metodbok till och läste om 
hermeneutisk tolkning. Vårt val blev att föra en dialog med materialet och det visade sig 
fungera bra. Med stöd av Kvale (1997) menar vi att dialogen med datamaterialet i studien 
gav oss en gemensam förståelse att tyda. 

Intervjun som skedde genom telefonsamtal var av liknande karaktär i fråga om avsaknaden 
av gester med mera. De intervjuerna som skedde via ett fysiskt möte var de som gav ett 
resultat där vi kunde läsa in mimik och gester som vi inte hade möjlighet att göra vid de 
andra intervjuerna, dock kan viss påverkan ha gjorts i form av våra uttryck och gester. 
Analysen av materialet gick som nämnts ovan bättre när vi valde att ha en dialog med det 
insamlade materialet. Vår uppfattning är att om vi inte använt den metoden hade vårt 
resultat inte kunnat redovisas på ett sätt som svarar på studiens syfte. Patel och Davidsson 
(2003) skriver att slutprodukten av en kvalitativ studie är där intervjucitat varvas med 
kommentarer och tolkningar av forskaren. Detta har vi anammat vid vår transkribering och 
resultatpresentation för att uppnå slutprodukten av en kvalitativ studie.
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Resultatdiskussion

Mobilanvändning i undervisningen

Mobiltelefonens vara eller icke vara i klassrummet är en aktuell fråga i skolsammanhang, 
vilket resultatet belyser. Frågan kan relateras till Lecher (2005) som menar att 
mobiltelefonen ska förbjudas i klassrummet för att eleverna inte ska kunna fuska på prov 
och dela med sig av sina svar till varandra. Han menar även att det är lättare att förbjuda 
mobiltelefonen än datorn. Kolb (2008) däremot menar att det är bättre att hitta sätt att 
använda mobiltelefonen på än att försöka förbjuda dem. En alternativ hållning torde vara att 
lära eleverna hur de kan använda mobiltelefonen som hjälpmedel. Detta tar även Kolb upp 
när hon anser att det är viktigt att lära eleverna hur de får använda mobiltelefonen det vill 
säga att lära dem regler. Detta med regler poängterar även de lärare vi intervjuat är en 
viktig förutsättning för att mobiltelefonanvändning i undervisningen ska bidra till relevanta 
kunskaper. En slutsats som vi kan dra av resultatet är att det är viktigt med regler när 
mobiltelefonen används i skolan. Man kan anta att när mobiltelefonen tillåts i tidiga åldrar 
och eleverna blir vana vid regler kommer detta att fungera även längre upp i åldrarna. Ett 
förbjud mot att använda mobiltelefonen i undervisningen bara för att den kanske är mindre 
lämpad att användas vid prov, vilket egentligen är en väldigt liten del av undervisningen i 
helhet, bedömer vi kan få konsekvenser eftersom mobiltelefonens pedagogiska kvalitéer 
inte tas till vara. Det vi menar är att när mobiltelefonen avfärdas helt från undervisningen 
med den anledningen att den bidrar till fusk på prov, så får eleverna heller inte ta del av det 
goda som kan utvinnas av mobiltelefonsanvändning i undervisningen. Vi stödjer oss här på
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94, 
Skolverket, 2006) där det framhålls att eleverna ska få utveckla sitt eget sätt att lära. Detta 
tolkar vi som att användning av mobiltelefon skulle kunna vara elevernas egna sätt att lära. 
Att förutsätta att alla elever använder mobiltelefonen på ett felaktigt sätt som att fuska torde 
vara en orimlig utgångspunkt. I resultatet kan vi se att den generella uppfattningen är att 
eleverna förhåller sig till reglerna bra och har även egna regler och tankar kring hur 
mobiltelefonen bör användas.

En av de lärare vi intervjuade sa att om en elev till exempel får ett sms under lektionstid 
stör det eleven, inte klassen och undervisningen. Det läraren menade var att om eleven 
väljer att svara på ett SMS får den svårt att följa med på den undervisning som pågår i 
klassrummet. En respondent betonade detta när hon menade att eleverna på ett eller annat 
sätt ändå chattar och att det inte är något som vi lärare behöver förhindra. Kolb (2008) 
omnämner en undersökning som visar att ungdomar hellre avstår från TV än sin 
mobiltelefon. Vidare menar författaren att barn idag är uppväxta med teknologi omkring 
sig. Med detta menar vi att eleverna blir multimedial och därmed klarar av att både till 
exempel chatta och koncentrera sig på skoluppgifter samtidigt. Chattandet behöver inte 
innebära att eleven inte klarar av att följa med i undervisningen. Kolb skriver att lärare ofta 
ser mobiltelefonen som ett störande inslag i klassrummet. Denna åsikt har även Common 
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Sense Media och Joan Ganz Cooney Center (2008). Flera av de lärare vi intervjuade ansåg 
att mobiltelefonen kunde fungera som hjälp för de som har koncentrations- läs- eller 
skrivsvårigheter. Dessa elever kan till exempel fotografera anteckningar som deras lärare 
skrivit på tavlan. Detta underlättar för eleverna när de senare kan överföra fotot från 
mobiltelefonen till datorn, förstora upp den och sedan läsa på anteckningarna i lugn och ro 
hemma. Till skillnad från att tänka på mobiltelefonen som ett störningsmoment ser man här
i stället hur den kan vara ett hjälpmedel. Om man använder mobiltelefonen på detta vis 
kommer eleverna inte efter, vilket de kanske gör om man bara fokuserar på den som 
störande.

Elevernas förkunskaper

Kolb (2008) tar upp undersökningar som visar att om lärare använder elevernas 
förkunskaper i att använda teknologi ökas elevernas motivation till lärande. 
Utgångspunkten att använda den vardagsteknologi som eleverna redan har kunskap om får 
stöd av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94, Skolverket, 2006) samt de kursplaner som Skolverket (2010b) har upprättat. Där 
står det att teknologiska hjälpmedel som finns i elevernas närhet ska användas. Säljö och 
Linderoth (2002) menar att läraren kanske inte är den som vet mest i detta avseende utan att 
det är eleverna som besitter kunskapen om mobiltelefonens funktioner. De lärare vi 
intervjuat påstår även att läraren måste ha kunskap om mobiltelefonens funktioner och hur 
de kan använda dem för att den ska bli ett bra pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. 
Respondenterna menar dock att denna kunskap oftast inte finns. En anledning till detta kan 
vara den generationsklyfta som finns mellan de som vill lära sig att använda teknologiska 
hjälpmedel och de som anser att det som de tidigare gjort och som har fungerat tidigare, 
fungerar fortfarande. Kolb (2008) skriver att lärare idag anser att de metoder som fungerat 
förr även fungerar idag. 

Lärares inställning till teknologiska hjälpmedel

Cuban (1986) framhäver att det är inställningen till teknologiska hjälpmedel på skolan som 
är avgörande om den används eller inte. Detta skulle kunna vara en möjlig anledning till att 
mobiltelefonen inte används i den utsträckning den skulle kunna göra, då vårt resultat visar 
att den kan ha pedagogiska kvalitéer. Med stöd av Cuban (1986) kan antas att det bero på 
att lärare är rädda för förändring som kräver ändring av planering samt arbetssätt. Cuban 
belyser detta när han punktar upp flera olika anledningar till att människor är emot 
förändring, som till exempel att människor är emot att bli tvingade till förändring och att 
människor är emot förändringar som hotar deras trygghet. Med detta i tankarna kan man 
fundera på det Cuban tar upp att Edison sa redan år 1922, att skolböckerna snart skulle bli 
förlegade. Vi tolkar detta som att Edison var inne på att det skulle bli någon framtida 
revolution i hur undervisningen skulle komma att se ut. Cuban tar även upp att han tror att 
rörliga bilder kommer att ta över en del av undervisningen. Detta med rörliga bilder anser 
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vi kan få stå för teknologiska hjälpmedel när det år 1922 ännu inte fanns så många 
högteknologiska föremål som vi har idag. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94, Skolverket, 2006) står det att lärare ska 
uppmuntra eleven till att själv söka olika vägar att uttrycka sig på, en av dessa vägar skulle 
kunna vara en mobiltelefon. Resultatet visar att inställningen till användande av 
mobiltelefon i undervisningen ser mycket olika ut på olika skolor. På en del skolor 
uppmuntras lärare att använda modern teknologi i så stor utsträckning som möjligt, medan 
på andra fokuseras det på att förbjuda elevers vardagsteknologi. Detta kan ses som en 
avspegling av den kunskap som finns respektive inte finns hos läraren och skolan. Det kan 
också ha att göra med att bryta traditionella undervisningsmetoder, vilket kan uppfattas som 
tidskrävande och kan skapa en rädsla hos läraren. Cuban (1986) samt Säljö och Linderoth 
(2002) är överens om att det skiljer sig mycket från skola till skola hur mycket teknik man 
använder. Vi frågar oss däremot hur långt vi egentligen har kommit i denna utveckling, då 
skolan fortfarande inte använder så mycket teknik som vi har tillgång till i samhället? Det 
vi menar är att vi idag lever i ett högteknologiskt samhälle, där även skolan borde ingjutas i 
den teknologi som finns att tillgå. Skolans uppdrag till stor del går ut på att fostra eleverna 
till att klara sig i samhället och växa upp till goda samhällsmedborgare. Detta visar sig även 
i vårt resultat när lärare lägger stor vikt på att använda så mycket teknologi som möjligt i 
undervisningen, eftersom vårt samhälle är uppbyggt på teknologi.

Resultatet visar att lärare i studien har en positiv inställning till att använda mobiltelefoner i 
undervisningen. Vidare visar resultatet att lärare inte ser någon anledning till att ta bort 
något som eleverna använder sig av dagligen. En lärare uttrycker att hon inte vågar erkänna 
för sina kolleger att hon låter sina elever använda mobiltelefonen trots att hon gör det med 
ett pedagogiskt syfte. Detta kopplar vi till det som Cuban (1986) menar om att inställningen 
till teknologiska hjälpmedel på skolan är avgörande om den används eller inte. Detta får 
också oss att tro att det kanske är fler som låter sina elever använda mobiltelefonen på 
lektionen än vad som är synligt i vår studie. Det tycker vi är anmärkningsvärt att lärare 
behöver dölja att mobiltelefonen används. Lärarna i studien poängterar att det är viktigt 
med att det finns ett pedagogiskt syfte och en tanke bakom hur och varför den används, 
samt att regler har gjorts upp tillsammans med eleverna.

Villkor i samband med mobilanvändning

Larsson (2000) kom i sin studie fram till att det var viktigt för ungdomar att inte missa ett 
samtal, därför blev det betydelsefullt för dem att alltid ha mobiltelefonen tillgänglig. Vi 
undrar om det kan finnas en risk och vara svårt för eleverna att skilja på hur de bör använda 
mobiltelefonen i klassrummet, när det inte är acceptabelt att till exempel svara på 
inkommande samtal eller sms, som de hade gjort om det varit på deras fritid. Detta kan
tänkas bli förvirrande för eleverna och därför blir följden att det är viktigt att man gör upp 
regler som gäller när mobiltelefonen används i klassrummet. Resultatet i studien visar dock 
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att lärarnas erfarenhet är att eleverna klarar detta med regler, ibland bättre än vuxna. Vi 
menar med stöd av studiens resultat att det underlättar om man gör upp reglerna 
tillsammans med eleverna. Det gör att eleverna involveras och därmed förhoppningsvis 
också får lättare att följa reglerna.

Cuban (1986) tar upp ekonomi som en orsak till att teknologin inte används i skolorna så 
mycket som den skulle kunna göra. I de fall man låter eleverna använda sina egna 
mobiltelefoner så kommer man ifrån det ekonomiska problemet. Enligt Attewell (2004) går
det att göra mycket med mobiltelefonen som inte behöver kosta pengar. Eleverna behöver 
inte ha avancerade mobiltelefoner. Det finns många funktioner på en enklare modell av 
mobiltelefon som kan användas i undervisningen. Detta tar Attewell upp när författaren 
menar att även elever med mindre avancerade mobiltelefoner kan delta i undervisningen 
med mobiltelefon och att den kan bidra med ett underhållande inslag i den vardagliga 
undervisningen. De funktioner som kostar behöver vi inte använda oss av och eleverna 
behöver heller inte ha var sin mobiltelefon, det går lika bra att arbeta i par eller mindre 
grupper och samsas kring en mobiltelefon. Vår erfarenhet är att barn ofta är bra på att dela 
med sig. När betaltjänster används krävs det ett medgivande av vårdnadshavare, när inte 
skolan kan täcka dessa utgifter. Detta betonar en av lärarna i studien är viktigt och hon 
menar att vårdnadshavarna i allmänhet inte har något emot detta.

Mobiltelefonens funktioner

De lärare vi intervjuat tar upp att de använt både de basfunktioner som finns på 
mobiltelefoner (SMS, MP3, kamera etcetera) och även program som de laddat ner gratis 
från internet, när de använt mobiltelefonen i pedagogiskt syfte. Detta kan vara ett bra
alternativ då det inte blir en ekonomisk fråga för skolan. Genom att använda de funktioner 
som mobiltelefonen redan har eller det som är gratis torde det inte finnas anledning till att 
se ekonomin som ett hinder.  Vi anser också att det är bra att göra på detta vis när det inte 
kan förutsättas att skolorna kan få helt ny teknologi tilldelat till sig eller lägga ansvar på att 
eleverna ska äga en mobiltelefon med uppdaterade funktioner. Ett val kan vara att använda 
de funktioner som eleverna redan har på sina mobiltelefoner samt har kunskap om, när de 
använder sig av sina privata mobiltelefoner i ett studiesyfte i skolan. 

Genom våra intervjuer hos lärarna har det framkommit att eleverna redan innan de arbetat 
med mobiltelefonen i klassrumssammanhang har kunskaper om dess funktioner. Vi anser 
att skolan borde kunna ta de kunskaper som eleverna besitter om dessa funktioner och föra 
över dem till skolarbetet. Därigenom kan de uppnå mål som finns i kursplanerna 
(Skolverket, 2010b) gällande till exempel rörliga bilder med metoder inom data -och 
videoteknik. 
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Mobiltelefonens för- och nackdelar

Med mobiltelefonen i undervisningen precis som andra pedagogiska metoder och verktyg 
ser vi både för och nackdelar. Nackdelar kan enligt resultatet vara den ekonomiska frågan 
när inte skolan kan tillhandahålla mobiltelefoner samt att vissa betalfunktioner blir helt 
uteslutna. Det torde inte heller vara rimligt att kräva av vårdnadshavarna att de ska utrusta
sina barn med mobiltelefoner. Chiong och Shuler (2010) menar att lågkostnads- och 
gratisappar snart kommer att bli utbildningsmaterial.

En annan nackdel är att pedagogiskt arbete med mobiltelefon som hjälpmedel förutsätter 
disciplin och regler som följs, vilket alla elever kanske inte har lika lätt att klara av. Vi ser 
även en nackdel när mobiltelefonen skulle kunna vara ett störningsmoment, som gör att 
eleverna tappar eller får svårt med koncentrationen. Attewell (2004) har i sin forskning 
kommit fram till att mobiltelefonen ökade tiden när eleverna fokuserade och hade full 
koncentration på skolarbetet från 15 minuter till två timmar. Kolb (2008) menar dock att
mobiltelefonen kanske inte enbart ska ses som att den har negativ inverkan på 
koncentrationen, det finns så mycket annat i ett klassrum som kan störa en elevs 
koncentration. Resultatet visar däremot att användningen av mobiltelefonen i 
undervisningen kan vara motivationshöjande hos en del elever men att det även finns de 
elever som inte gynnas av detta undervisningssätt. Användningen av mobiltelefonen i 
undervisningen torde kräva i likhet med andra läromedel olika kunskaper och metoder hos 
läraren, vilket kan gynna elever med olika inlärningssätt. Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94, Skolverket, 2006) belyser vikten 
av att låta eleverna finna olika metoder för deras lärande.

En fördel som vi ser och som också Collins (2005) tar upp är mobiltelefonens 
fördelaktigheter gällande vikt och storlek. Resultatet belyser även dessa fördelar. Vidare 
menar Collins att mobiltelefonen är bra att använda utifrån ett pedagogiskt syfte när andra 
verktyg inte är lika fördelaktiga. En del av respondenterna i vår studie jämför 
mobiltelefonen med en dator och menar att mobiltelefonen är smidigare men att den har 
ungefär samma funktioner som en bärbar dator. Shuler (2009) jämför också i sin forskning 
mobiltelefonen med en bärbar dator och menar att mobiltelefoner är billigare och att det 
finns större chans att eleverna äger en egen mobiltelefon än en bärbar dator. Shuler menar 
att mobila enheter, som en mobiltelefon, kan bidra till att överkomma hinder som 
förknippas med större teknik som stationära datorer, eftersom de passar mer naturligt i olika
lärmiljöer. Collins (2005) påpekar även att mobiltelefonen gör det enkelt att ständigt 
uppdatera information och skicka den när som helst.

Mobiltelefonen är också ett multifunktionellt verktyg som vi menar med stöd av resultatet 
skulle kunna fungera bra som ett pedagogiskt hjälpmedel eftersom den fungerar i många 
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olika ämnen och kan uppnå olika mål beroende på vilket syfte som finns och anledningen 
till valet att använda den. Förutom detta finns det en fördel i att eleverna redan har kunskap 
kring mobiltelefonen och dess funktioner. Den teoretiska belysningen (bland annat Kolb, 
2008) framhåller att det är viktigt att ta in elevernas vardag och kultur i skolan, och här kan 
mobiltelefonanvändande vara en lösning, vilket också torde bidra till att elevernas 
motivation ökas. Kolb är av uppfattningen att eleverna har lättare att lära sig i skolan om de 
får använda sig av sina egna förkunskaper. Resultatet visar att lärares erfarenheter är att 
eleverna alltid har sin mobiltelefon med sig samt att eleverna vet hur den fungerar och vad 
de kan använda den till. Enligt Cuban (1986) ska den nya teknologin tas in i klassrummet, 
vi ser i detta avseende mobiltelefonen som ny teknologi.
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Resultatsammanfattning

Resultatet visar, enligt lärarnas erfarenheter, att mobiltelefonen kan användas som ett 
pedagogiskt hjälpmedel, men den kan även ha en störande inverkan på undervisningen. I 
studien har det framkommit att det är av stor vikt att använda mobiltelefonen på ett sätt som 
passar det aktuella ämnet och undervisningssyftet. Lärarna tar upp olika funktioner som kan 
användas i olika ämnen. Mobiltelefonens multifunktionella egenskaper gör den användbar i 
undervisningen, eftersom funktionerna kan användas till olika delar av skolarbetet beroende 
på ämne och undervisningssyfte.  Resultatet visar även att det kräver elevernas medverkan 
då det gäller att använda mobiltelefonen i undervisningssammanhang. Med elevers 
medverkan avses att regler ska sättas upp tillsammans och därefter hållas. En annan viktig 
aspekt av resultatet är att läraren måste vara mottaglig för olika undervisningsmetoder samt 
ha kunskaper om den moderna teknologiska utrustningens funktioner. Skolledningens och
lärarens inställning är betydelsefull för vilken teknologi som finns tillgänglig och om samt 
på vilket sätt den används. Detta resultat svarar på studiens syfte och frågeställningar. 
Studiens syfte var att undersöka lärares erfarenheter av att använda mobiltelefoner som stöd 
för elevernas lärande i undervisningen. Villkoren, användningsområden samt för- och 
nackdelar har belysts empiriskt. Vi har utgått ifrån att reflektion över användandet av 
mobiltelefoner är nödvändigt för att bygga kunskap och inte bara antaganden (jämför 
Marton & Svensson, 1978).

Mobiltelefonen kan alltså enligt studiens teoretiska och empiriska belysning tillföra ett 
pedagogiskt värde till skolans verksamhet. Studiens slutsats är att användandet av 
mobiltelefoner som stöd för elevernas lärande i undervisning är en pedagogisk utmaning 
och ett sätt att ta in elevers vardag in i klassrummet. Studien har gett ett bidrag till kunskap 
om alternativa och utmanande undervisningsmetoder ur ett lärarperspektiv.

Då vi lever idag i ett samhälle där vi hela tiden är omringade av olika sorters teknologi, blir 
den pedagogiska frågan: varför ska vi då inte dra nytta av mobiltelefonen i skolan? 
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Vidare forskning

Under vårt arbete med denna studie har vi mött ett motstånd i många sammanhang till att 
använda mobiltelefonen i undervisningen. Det vi menar är att när vi tagit upp detta ämne 
med lärare och personal ute på skolorna så tar många direkt avstånd till att överhuvudtaget 
försöka sätta sig in i vad mobiltelefonanvändning med pedagogiskt syfte kan innebära. 
Detta har vi upplevt när vi sökte intervjupersoner på olika skolor. Vi tycker att det skulle 
vara intressant att fördjupa oss i resonemang kring detta motstånd och studera vad detta kan 
bero på, samt jämföra resultatet med de lärare som förespråkar mobilanvändning med 
pedagogiskt syfte. En utveckling av vår studie, fast med ett annat perspektiv, skulle vara att 
studera och jämföra vad de elever som använder mobiltelefonen i pedagogiskt syfte 
tillägnar sig för kunskaper, gentemot de elever som inte använder mobiltelefonen i sitt 
skolarbete. En aspekt som vi skulle finna intressant att titta närmare på är den problematik 
och de konflikter som kan uppstå genom att använda mobiltelefonen i undervisningen. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor till Anders

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du varit verksam i inom skolan?

Vilken/vilka årskurser undervisar du i just nu?

Är det tillåtet att använda mobiltelefon på den skola där du arbetar?
Varför har ni valt att ha det så? Motivera!

Tycker du att mobiltelefonen har kvalitéer som man kan dra nytta av i ett lärandesyfte? 
Förklara hur du tänker!

Har du några tankar kring hur man på fler sätt skulle kunna använda en mobiltelefon i 
skolan?

Vilka specifika funktioner har en mobiltelefon som du skulle kunna tänka dig att använda 
dig av i undervisningen?
Varför skulle just dessa funktioner vara bra/inte bra?

Varför är användningen av mobiltelefoner i undervisningen bra ur ett 
elevperspektiv/lärarperspektiv?

Vad tror du att eleverna tycker om att använda mobiltelefonen i skolan som syfte att vara 
ett hjälpmedel?

Vilka uppfattningar om mobiltelefoner i undervisningssammanhang har du stött på i ditt 
arbete?

Varför skulle det vara bra/inte bra med mobiltelefoner i undervisningen? Motivera!

Vad krävs av dig för att använda mobiltelefoner i undervisningen?

Vad krävs av eleverna för att använda mobiltelefoner i undervisningen?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till de övriga respondenterna

Vad är din bakgrund/erfarenhet av att använda mobiltelefonen i klassrumsundervisning? 
Hur har du använt den/på vilket sätt?

Varför vill du använda mobiltelefonen i din undervisning?

Hur ställer sig skolan till att du använder mobiltelefonen i din undervisning?

Vilka regler/förutsättningar krävs för att använda mobiltelefonen i undervisningen?

Vilka skillnader kan du uttrycka mellan att undervisa med och utan mobiltelefon?

Vad kan mobiltelefonen bidra till som annan teknik inte gör?


