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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan användandet av 
mobiltelefoner har på textskrivande i svenskundervisningen för elever i årskurs 7–9. 
En systematisk litteraturstudie har genomförts för att kartlägga kunskapsläget. 
Tidigare forskning visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga 
elevernas resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att 
förbättra elevernas resultat inom vissa delar av språkinlärningen såsom stavning och 
grammatik. Resultaten visar att de flesta lärare tillåter viss användning av 
mobiltelefoner i klassrummet, men att eleverna föredrar att använda datorer framför 
mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter. Litteraturstudien visar också på 
avsaknaden av forskning inom området. Studier där mobiltelefoner används på ett 
integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas för att få ett tillförlitligare 
resultat.  
 
 
Nyckelord: 
 
mobiltelefoner i klassrummet, digitala verktyg, svenskundervisning, textskrivande, 
högstadie, lärare 
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1. Inledning 
 
Tack vare den snabba teknologiska utvecklingen sveper digitaliseringen som en våg 
genom det svenska samhället och skolan. Vårt sätt att kommunicera via tal, text, 
stillbilder och rörliga bilder har förändrats i och med digitaliseringen (Heith, 2012, s. 
152-153). Digitaliseringen har medfört stora förändringar av vår livsstil och har 
påverkat våra sätt att umgås och arbeta. Förändringen har också medfört en 
anpassning av undervisningen för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig de 
kunskaper och förmågor de behöver. Under 2018 utkom Skolverket med en reviderad 
version av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 
11) i vilken digitala verktyg har getts ett större utrymme. I skolans värdegrund och 
uppdrag finns nu riktlinjer där det framgår att eleverna ska få lära sig hur 
digitaliseringen påverkar både dem och samhället i stort (Lgr 11, 2018, s. 7-8). 
Eleverna ska även få möjlighet att utveckla sina förmågor inom digital teknik samt 
lära sig att använda den digitala tekniken på ett ansvarsfullt sätt. I de nya Läroplanerna 
(Lgr 11, 2018) och styrdokumenten ställs krav på att eleverna ska få möjlighet att 
träna och lära sig nya förmågor inom sitt textskrivande bland annat genom 
användning av digitala verktyg.  
 
Idag ligger fokus i diskussionerna om skolans digitalisering på hur digital teknik ska 
användas i undervisningen och inte om den ska användas.  
 
Skolornas satsningar på att förse elever med digital teknik har i huvudsak handlat om 
inköp av datorer och lärplattor. Samtidigt har elevers användning av mobiltelefoner i 
skolan varit ett återkommande debattämne trots att det sett till funktionalitet inte 
behöver vara stor skillnad mellan en mobiltelefon och en lärplatta. Mobiltelefonerna 
har kopplats ihop med konflikter i skolan och störningar av arbetsron. År 2007 
ändrades skollagen för att lärarna skulle ha rätt att omhänderta föremål som används 
på ett sätt som är störande för undervisningen och i den debatt som föregick 
lagändringen framgick att det i huvudsak var mobiltelefoner som åsyftades 
(Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem, 2019). 
 
Uppkopplade mobiltelefoner har blivit ett viktigt verktyg för att hantera sociala 
aktiviteter, kommunikation och kunskapsinhämtning. Mobiltelefonen är numera en 
integrerad del av svenska barns vardag och användningen ökar. Enligt siffrorna för 
2016 använder till exempel 76 procent av svenska 15-åriga tjejer mobiltelefonen mer 
än tre timmar per dag. I princip alla från 13 år och uppåt har idag en egen 
mobiltelefon och användandet av både internet och mobiler kryper allt längre ner i 
åldrarna (Davidsson & Findahl, 2016). Eleverna har inte bara egna mobiltelefoner, de 
har dem också med sig överallt, även till skolan.  
 
Samtidigt som mobiltelefonen i den offentliga debatten i huvudsak beskrivs som ett 
störningsmoment visar forskning inom området att mobiltelefoner även kan användas 
som ett verktyg i skolarbetet (Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem, 2019). 
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Från och med höstterminen 2018 gäller en reviderad läro- och kursplan med 
ytterligare fokus på digitalisering av skriftspråksundervisningen. Tidigare forskning 
om digitalt skrivande och mobiltelefoners inverkan på elevers textskrivande har 
därför undersökts. Syftet med denna uppsats är att undersöka mobiltelefonernas 
inverkan på elevernas textskrivande i svenskämnet för årskurs 7–9. Med utgångspunkt 
i uppsatsens syfte har två frågeställningar formulerats: 
 
1. Vilka samband visar tidigare forskning rörande användande av mobiltelefoner i 
klassrumsundervisning för elevers textskrivande i ämnet svenska?  
 
2. Vad anser tidigare forskning om mobiltelefoners möjligheter och utmaningar som 
pedagogiskt stöd i den enskilde elevens textskrivande? 

3. Bakgrund 
 
Den här litteraturstudien fokuserar på mobiltelefoners inverkan på textskrivande i 
ämnet svenska. För att ge en förståelse inleds bakgrunden med en kortare genomgång 
av IT i skolan. Det följs av en presentation av Skolverkets syn på digitaliseringen och 
digitala verktyg. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om digitaliseringens inverkan på 
svenskämnet.  
 

3.1 Digitaliseringen av skolan 
 
Enligt Anne Heith (2006, s. 152) ger tillgången till digitala verktyg och internet 
människor möjligheter att konsumera, kommunicera och söka information på ett 
snabbare sätt än tidigare. I dagens samhälle har inte tryckta böcker samma värde och 
bokläsandet har fått konkurrens från TV och datorer. Heith menar att det i ett 
mediehistoriskt perspektiv går att se hur radio, tv och nu även datorer varit med och 
skapat nya texttyper. Det har även skapat nya sätt för författare att publicera sina 
texter och ett nytt mönster i hur vi konsumerar texter (Heith, 2006, s. 153).  
 
Både i Sverige och internationellt har det under lång tid pågått diskussioner om hur 
digital teknik ska användas i undervisningen. Sverige har ur ett internationellt 
perspektiv legat i framkant och även om det finns europeiska länder som gjort större 
investeringar har stora satsningar har gjorts inom skolväsendet (European 
Commission, 2013, s. 33–34). 
 
Vad gäller skolornas digitaliseringssatsningar framhåller Johan Steinberg (2016) att det 
finns stora problem. Det finns skolor som köper in digitala verktyg till eleverna utan 
att undersöka vilken inverkan dessa hjälpmedel har på undervisningen, vad syftet är 
med satsningen, vilka program som behövs och så vidare (Steinberg, 2013, s. 58). Det 
gör att helheten missas och en satsning leder ofta till att någon annan del inte hänger 
med i den tekniska utvecklingen. Steinberg (2013, s. 58) anser att många skolor köper 
in digitala verktyg till eleverna enbart för att andra skolor gör eller redan har gjort det.  
 
Enligt Jan Hylen (2013, s. 9) bedöms ofta skolans inställning och satsning på IT 
utifrån antalet digitala verktyg som köps in och antal elever per verktyg. Hylen (2013, 
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s. 9) menar att det även är viktigt att ta hänsyn till hur verktygen används, vilken 
prestanda de har samt hur gamla de är. En tankegång hos forskare har även varit att 
IT-användningen i skolan har varit för liten för att några positiva effekter i elevernas 
lärande ska kunna påvisas, men i takt med att användandet ökat har även antalet 
studier och forskningen inom området ökat (Hylen, 2013, s. 21). Idag finns det flera 
undersökningar som pekar på att lärare bedömer sig ha hög kompetens inom IT, men 
tvivlar på dess positiva effekter på elevernas lärande (European Commision, 2006, s. 
38–39; KK-stiftelsen, 2006, s. 8, s. 15). 
 
I en artikel av specialpedagogen Li Hillker i Skolvärlden (2019, s. 55) menar sig 
Hillker ha sett att elevernas koncentrationssvårigheter ökat och att elevernas förmåga 
att läsa längre texter har försämrats. I boken Skärmhjärnan av Anders Hansen (2019) 
presenterar Hansen olika forskningsrapporter som visar hur barn och ungdomars 
skärmanvändande ser ut idag. Enligt Hansen visar resultaten att användandet av 
mobiltelefoner, lärplattor och datorer skadar våra hjärnor om användandet inte 
kontrolleras. Vidare redovisar Hillker (2019, s. 55) i boken att tonåringar rör sin mobil 
i genomsnitt 2600 gånger per dag och att de tillbringar mellan 6–7 timmar på sociala 
medier per dag. Hillker (2019, s. 55) menar även att den psykiska ohälsan ökat 
dramatiskt sedan 2011, samma år som mobilt internet fick sitt genombrott.  
 

3.2 Steg för en lyckad digitalisering  
 
År 2013 publicerades rapporten Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt av Jan Hylen. 
I sin rapport pekar Hylen (2013, s. 20) ut olika positiva faktorer som användandet av 
digitala verktyg i skolan får hos lärare, elever och föräldrar:  
 

1. Det personliga ”ägandet” av enheten var en avgörande framgångsfaktor som 
ökade motivationen och intresset för skolarbetet. Det gjorde eleverna mer 
självständiga och fick dem att ta större ansvar för sitt eget lärande. Det faktum 
att eleverna själva disponerade sina läsplattor ökade det ämnesövergripande 
arbetet. 
 

2. Det personliga ”ägarskapet” gjorde också att både lärare och elever tog till sig 
tekniken snabbt och entusiastiskt. Det motstånd som vanligen infinner sig när 
man inför ny teknik var betydligt lägre. Avsevärt mindre utbildning krävdes 
för att lärarna skulle kunna hantera tekniken. Vissa skolor har beslutat att man 
i stället för att ersätta uttjänta datorer, i framtiden ska köpa pekplattor. 

 
3. Lärarna menade att tillgången till tekniken och till nätet ökade deras 

möjligheter att variera arbetsformerna i klassrummet och uppmuntrade dem 
själva att hitta nya och alternativa sätt att arbeta. 

 
4. Lärarnas syn på sig själva och sin roll förändrades. De noterade att samarbetet 

ökat både mellan eleverna och mellan lärarna, de upptäckte att eleverna 
hjälpte varandra mer, fler elever kunde uttrycka sin kreativitet, vara med och 
bedöma andra elevers arbete och delta i gruppdiskussioner. Klasslärarna 
menade att verktyget stöder alla elever oavsett på vilken nivå de befinner sig. 
Med pekplattor kunde lärarna ge mer avancerade och större hemuppgifter till 
eleverna och ge eleverna bättre återkoppling på deras lärande. 
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5. Även föräldrarna blev mer engagerade när eleverna fick ta med sin iPad hem.  
Av de föräldrar som besvarade föräldraenkäten var en överväldigande 
majoritet positiva till försöket med pekplattor. De tyckte försöket varit 
värdefullt för deras barn och gett barnen en mer positiv attityd till skolan. De 
menade att det var lättare att få barnen att göra sina hemuppgifter och att få 
dem att berätta om vad som händer under skoldagen. 

 
Hylen refererar även i sin rapport till ett forskningsprojekt kallat UnosUno som 
pågått i Sverige sedan 2011 (Gröndal, 2014 refererad i Hylen, 2013, s. 21). Inom 
UnosUno har det utförts en delstudie i vilken slutsatsen blev att elever som jobbade 
med bärbara datorer utvecklade sitt läsande mer än den grupp som inte använde 
datorer i sitt skolarbete. När elevernas skrivande undersöktes så framgick att eleverna 
som arbetade med sina bärbara datorer skrev texter med ett mer utvecklat språk, en 
bättre struktur och en bättre uppbyggnad (Hylen, 2013, s. 36).  
 

3.3 En polariserad debatt 
 
Det har under en lång tid pågått en debatt som handlat om mobiltelefonens vara eller 
inte vara i skolan. Elevers användande av mobiltelefoner har kopplats ihop med inte 
bara störd ordning utan även fallande resultat och mobbing. Trots att lärare sedan 
2007 haft möjlighet att beslagta mobiltelefoner gick till exempel Socialdemokraterna 
2018 till val på att stoppa mobiltelefoner i klassrummen. Partiet menar att ett förbud 
skulle öka studieron för grundskoleelever. Det är i huvudsak politiker som hörts i 
debatten och de flesta verkar vara överens om att mobiltelefoner inte hör hemma i 
skolan. På den andra sidan i debatten finns de som menar att mobiltelefonen visar 
vägen mot framtiden, den är ett ypperligt verktyg för lärande och bör därför vara 
självklar i skolan. På senare år har debatten dock nyanserats då det numera forskas 
mycket kring användandet av mobiltelefoner i klassrummet.  
 

3.4 Lgr 11 och svenskämnet 
 
För att möta de nya kraven som ställs på skolan så har Skolverket gjort en revidering 
av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Denna reviderade 
version skall följas från och med den 1 juli 2018. I skolans värdegrund och uppdrag 
finns nu riktlinjer där det framgår att eleverna ska få lära sig hur digitaliseringen 
påverkar både dem själva och samhället i stort (Lgr 11, 2018. s 7–8). Eleverna ska 
även få möjlighet att utveckla sina förmågor inom digital teknik samt lära sig att 
använda den digitala tekniken på ett ansvarsfullt sätt.  
 
Alla lärare i skolan, oavsett ämnesinriktning, har ett ansvar att utveckla elevernas 
förmågor i digital teknik och att lära ut hur tekniken används på ett korrekt sätt. I 
kursplanen för ämnet svenska (Lgr 11, 2018, s. 257) så står det att eleverna ska 
utveckla sina förmågor att formulera åsikter och tankar i olika texter och medier. 
Eleverna ska få möjlighet att via olika digitala miljöer kommunicera med andra 
människor. Förmågan att kunna variera sitt språkbruk utifrån situation och 
sammanhang inkluderar numera även olika medier. Ett kunskapsområde som fått ett 
förtydligande i Lgr 11 (2018, s. 257) är att eleverna ska få en förståelse och förmågan 
att själva ta ett större ansvar för sitt kommunicerande i olika medier och förstå att 
deras sätt att kommunicera kan få konsekvenser både för dem själva och för andra. 
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Lärare i årskurs 7–9 ska ge eleverna möjlighet att utveckla och bygga på sina förmågor 
inom områdena läsa, tolka och analysera texter från olika typer av källor och medier 
(Lgr 11, 2018, s. 261). Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kommunikativa 
förmågor inte bara med ord utan även med symboler och begrepp som kan utrycka 
känslor och åsikter (Lgr 11, 2018, s. 262).  
 

3.5 Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg 
 
I Sverige är det Skolverket som bestämmer vilket regelverk som ska följas och som 
genom sina publiceringar och instruktioner ger lärare i Sverige ramar att förhålla sig 
till, så även i relation till digitala verktyg. Utifrån publikationer från Skolverket och 
information på deras hemsida framgår att mobiltelefonen räknas som ett digitalt 
verktyg: På Skolverkets hemsida finns en text som heter De arbetar språkutvecklande med 
digitala verktyg i svenskundervisningen (2018) där Malin Larsson, lärare i svenska, fått ta 
emot ett pris för sitt arbete kring svenska språket och litteraturen tillsammans med 
det digitala verktyget mobiltelefonen. Det finns även en publikation från Skolverket 
som heter Lärportalen för digitalisering (2016) som är skriven av Ulrika Jonson, fil. mag. i 
specialpedagogik och legitimerad lärare och Annika Wallin, fil. mag. i pedagogik. I 
Lärportalen för digitalisering räknas mobiltelefonen som ett digitalt verktyg precis som 
datorer och läsplattor. Även i en artikel skriven av Marie Nordmark, Att skriva med och 
utan digitala verktyg (2017), som handlar om att skriva texter med eller utan digitala 
verktyg, så räknas mobiltelefonen in bland de digitala verktygen.  
  

3.6 Digitaliseringens inverkan på ämnet svenska 
 
Digitaliseringen ställer även nya krav på de kommunikativa förmågor som eleverna 
behöver utveckla. Enligt Rickard Domeij och Ola Karlsson (2016, s. 519) skapar det 
nya digitala samhället stora möjligheter, men det ställer även höga krav på 
kommunikativa kunskaper både inom yrkeslivet och på fritiden. Digitaliseringen har 
medfört förändringar i ämnet svenska. Detta både för att ämnet ska behandla de nya 
förmågor som eleverna måste utveckla och för att eleverna ska förberedas för det 
samhälle de ska leva i som vuxna medborgare. Elevernas språkutveckling, 
textskrivande och läsande sker ofta i andra forum än i böcker, vilket gör att det ställs 
andra krav på de kunskaper eleverna måste tillgodogöra sig inom områden som 
läsning, skrivning och bearbetning av texter, källkritik och kommunikation.  
 
I en artikel av Per-Olov Erixon som heter Svenskämnet i skärmkulturen (2010) redovisas 
en kvalitativ studie utförd genom intervjuer med svensklärare på högstadiet. Erixons 
mål med sin undersökning var att få fram vilken inverkan de digitala verktygen har på 
svenskämnet i högstadiet. Innan det digitala intåget i den svenska skolan fick eleverna 
använda papper och penna för att skriva olika texter. Med den nya teknologin kan 
eleverna idag skapa digitala berättelser som innehåller till exempel bilder (både still- 
och rörliga bilder), texter, flera färger och muntligt berättande. De nya digitala 
verktygen ger eleverna möjligheter att skapa och utföra skoluppgifter på andra sätt än 
innan skolans digitalisering (Erixon, 2010, s. 154–155). Ytterligare en faktor som 
påverkat svenskämnet är förskjutningen i maktförhållandet som skett i klassrummen. 
Den nya teknologin gör att lärare delvis förlorar styrningen av kunskapens innehåll 
och hanteringen av teknologin (Erixon, 2010, s. 158). Den tidigare disciplinerade 
undervisningen som bland annat innehållit läroböcker och lärares genomgångar har 
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idag blivit ersatt av något som skulle kunna ses som projektarbeten, där eleverna 
arbetar tillsammans och deltar i en kollektiv intelligens (Erixon, 2010, s. 160–161).  
Istället för att undervisningen går ut på att eleverna självständigt ska hitta de rätta 
svaren på lärarens frågor bygger den på att eleverna gemensamt ska söka information 
och problematisera i grupp (Erixon, 2010, s. 161).  
 
2017 publicerades en artikel av Glimstedt, Elber, Hultgren & Johansson. Syftet med 
deras undersökning var att se om digitala verktyg kan användas för att öka elevernas 
läsintresse. Glimstedt m.fl. (2017, s. 2) lyfter fram att eleverna ofta är positivt inställda 
till olika former av digitala verktyg, men att dessa per automatik inte stimulerar 
elevernas läsning. Internet och digitala verktyg kan ge eleverna de meningsfulla 
sammanhang som behövs för att få ett syfte med läsning och skrivning då de 
exempelvis läser och skriver mejl eller chattar med andra (Glimstedt m.fl., 2017, s. 2). 
Digitala verktyg kan också användas för att elektroniskt spara elevernas arbeten, för 
att utveckla undervisningen till exempel med hjälp av presentationsprogram och 
undervisningsmetoderna kan modifieras genom tillägg av filmer och bilder. 
Möjligheten att presentera elevernas arbeten online skapar nya möjligheter att få och 
ge feedback. Att fler personer läser texten gör att det blir viktigare för eleverna att den 
slutgiltiga produkten håller hög kvalitet (Glimstedt m.fl., 2017, s. 6). Avslutningsvis 
poängterar Glimstedt m.fl. (2017, s. 10) vikten av att tillvarata elevernas 
teknikkunskaper på ett effektivt sätt så att det får en positiv inverkan på elevernas 
läsintresse. 
 
I en licentiatavhandling från 2018 av Tiina Leino Lindell studeras högstadielärare och 
elevers erfarenheter av användning av mobiltelefoner för lösning av skoluppgifter. 
Studien visar bland annat att eleverna använder mobiltelefonerna för att ta fotgrafier, 
göra ljudinspelningar, kalenderfunktionen för anteckningar om läxor och prov, för att 
dela anteckningar med varandra och för att söka efter information (Leino Lindell, 
2018, s. 88). Både lärare och elever har önskemål om att det ska finnas regler för hur 
mobiltelefoner får användas i skolarbetet (Leino Lindell, 2018, s. 127). Resultaten 
visar också att elevernas mobiltelefonanvändning kan orsaka distraktioner då de kan 
användas för andra syften än skoluppgifter. Dock är det endast vid enstaka tillfällen 
som elevernas mobiltelefonanvändande upplevs som problematiskt, vilket Leino 
Lindell menar kan bero på att användandet är reglerat (Leino Lindell, 2018, s. 126–
127). 
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4. Genomförande 
 
Allt vetenskapligt arbete kräver en tydlig redogörelse av hur undersökningar eller 
experiment utförts för att det ska vara möjlig för andra att replikera studien. I följande 
avsnitt kommer därför förklaringar till metod, etiska överväganden, genomgång av 
sökstrategi och sökord att redovisas. Detta följs upp av en redovisning över de 
databaser som används inom arbetet, manuell sökning, urvalsprocessen och resultatet 
av sökprocessen. Därefter följer en kvalitetsbedömning av utvald litteratur samt 
validitet och reliabilitet. Detta i enlighet med hur en systematisk litteraturstudie bör 
utföras enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 31–34).  
 

4.1 Metod 
 
Den metod som används för att genomföra denna studie är en systematisk 
litteraturstudie, vilket innebär att man undersöker och granskar tidigare forskning 
inom ett ämnesområde.  Metoden följer vad som anges av Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström (2013, s. 31). Material hittas i vetenskapliga artiklar och rapporter som 
kritiskt granskas och därefter genomgår en urvalsprocess. Avslutningsvis 
sammanställs allt material. I denna studie har sökningarnas fokus varit på 
vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och forskning inom ramen för 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
Vid en litteraturstudie finns inte någon gräns för hur många artiklar som måste 
inkluderas, fokus ligger istället på att hitta så mycket relevant forskning som möjligt 
inom det valda området. För att hitta denna forskning tar man hjälp av utvalda 
sökord som sedan används i databaser för att hitta litteratur (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 46).  
 

4.2 Forskningsetik 
 
I en systematisk litteraturstudie används och sammanställs tidigare publicerat material. 
På ett tydligt sätt ska utvald litteratur redovisas. Alla resultat ska redovisas, oavsett om 
de stödjer den egna hypotesen eller inte. Att enbart presentera artiklar som stödjer 
forskarens egna åsikter är oetiskt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 
69–70). I Vetenskapsrådets etiska regler finns fyra viktiga områden som måste beaktas 
av alla som utför forskning i Sverige. Dessa fyra områden är sekretess, anonymitet, 
integritet och tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 10). När en litteraturstudie 
utförs förekommer inte någon kontakt med informanter eller forskare som skrivit de 
artiklar som används som data. De krav som finns på sekretess, tystnadsplikt och 
anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 10) uppfylls därmed automatiskt i en 
litteraturstudie.  
 
Genom hela detta arbete har en process att utesluta egna personliga åsikter 
förekommit, förutom i diskussionsdelen där personliga reflektioner förekommer. 
Redovisning av databaser, sökord/fraser, urvalsprocess, källor och resultat har gjorts 
på ett objektivt sätt och utan några personliga åsikter. Den forskning som redovisas 
under resultatpresentation har tidigare genomgått peer-review.  
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4.3 Sökstrategi  
 
Nedan följer en redovisning av hur sökprocessen har utförts. I denna redovisning 
beskrivs vilka databaser som använts och vilka sökord/fraser som använts för att hitta 
relevanta data för studien. I en litteraturstudie finns inte någon begränsning i hur 
många artiklar eller hur stor mängd av tidigare forskning som ska finnas med 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). Inom ramen för en 
vetenskaplig litteraturstudie på Högskolan Dalarna har dock ett minimum satts till 
fem stycken vetenskapliga källor.  

4.3.1 Databassökning 
 
Vid sökning efter tidigare forskning har databaserna Summon, LIBRIS, Swepub, Diva 
och ERIC använts. Dessa har valts ut på inrådan av personal på Högskolan Dalarnas 
bibliotek samt handledare. För att hitta och inkludera relevant forskning (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31) till litteraturstudien har 
databassökningar gjorts med hjälp av specifika sökord och fraser. Artiklar som utgör 
underlag för denna litteraturstudie har valts utifrån deras relevans för uppsatsens syfte 
och frågeställning. En första begränsning som genomfördes, och som användes i 
samtliga sökningar oavsett nyckelord eller databas, var att resultaten som genererades 
måste ha genomgått peer-review (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 
61). 
 
Sökorden som inledningsvis användes för att söka efter relevant forskning är följande:  
upper secondary school, mobile phone, mobiltelefoner, högstadieskolan, educational 
technology, student learning, student performance. 
 
Urval och val av sökord genomfördes utifrån studiens syfte och frågeställning, detta 
för att hitta så relevant forskning som möjligt under databassökningarna. Sökorden 
genererade olika stor mängd svarsresultat beroende på vilken databas som användes. I 
ett första steg användes sökorden enskilt i de olika databaserna vilket i vissa fall 
genererade en stor resultatmängd. För att begränsa mängden och öka möjligheterna 
att hitta relevant forskning inom ramen för denna litteraturstudie användes även olika 
kombinationer av de aktuella nyckelorden tillsammans med de booleska operatorerna 
AND, OR och Not. 

4.3.2 Urval  
 
För att uppfylla det etiska kravet på objektivitet valdes publikationer som uppvisar 
både för- och nackdelar med mobiltelefoner i klassrummet. Fokus låg på att välja 
artiklar som har koppling till elevernas kunskapsutveckling inom textskrivning i 
svenskämnet. Detta innebär att de artiklar och forskningsrapporter som inkluderats 
tillsammans belyser den komplexitet som föreligger i frågan om mobiltelefoner i 
skolan och som gör att forskningen inte kan komma med enkla förhållningsregler om 
mobilens varande eller icke varande i skolan. 
 
En första urvalsbegränsning var att artiklar äldre än fem år (publicerade före 2013) 
valdes bort med motiveringen att utvecklingen gått väldigt fort de senaste åren inom 
det område som uppsatsen behandlar. Det är först nu som vi kan börja se resultatet 
av användandet av digitala verktyg och de satsningar som gjorts i skolan. Urvalet av 
källor begränsades även av kravet att de måste ha genomgått en peer-reviev av andra 
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forskare (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 61). Det gällde samtliga 
sökningar oberoende av sökord, kombination av sökord med booleska operatorer 
eller databaser.  
 
Under urvalsprocessen hittades en alltför liten mängd svensk forskning. Det gjorde 
att kravet på att enbart använda svenska källor fick revideras. Dock begränsades 
utländska källor till europeiska länder samt USA som har liknande skolsystem och 
liknande värderingar om skolans roll i samhället.  

4.3.3 Manuell sökning 
 
Under läsning av de vetenskapliga texterna hänvisade ibland texternas författare 
upprepade gånger till andra artiklar eller författare.  Därför genomfördes manuella 
sökningar för att hitta just dessa arbeten. Två källor valdes ut på detta sätt: Beland & 
Murphy (2016) Ill Communication: Technology, distraction & student performance samt 
Haelermans (2017) Digital Tools in Education - On Usage, Effects and the Role of the Teacher. 
 

4.3.4 Resultat av sökprocessen 
 
Redovisning av sökningar inom ramen för en systematisk litteraturstudie bör 
presenteras så utförligt och detaljerat som möjligt (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 81–83). I tabellen nedan redovisas samtliga sökningar som 
genomförts i de olika databaserna.  
 
Tabell 1: Sökresultat 

Databas Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts 

Läst 
fulltext 
 

Använd litteratur 

Libris upper 
secondary 
school AND 
mobile phone 

2 2 0 0 0 

Libris  mobiltelefoner 46 11 1 1 Ott, T (2017) Mobile 
phones in school: from 
disturbing objects to 
infrastructure for 
learning.  
 
 

Libris  högstadieskolan 41 41 1 0 0 
Libris högstadieskolan 

OR 
mobiltelefoner 

88 1 1 1 0 
 

Libris educational 
technology 

170 10 1 0  

Libris student 52 0 0 0 0 
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 learning AND 
mobile phone* 

       
Libris technology 

AND student 
performance* 

6 0 0 0 0 

Diva upper 
secondary 
school AND 
mobile phone 

3 2 1 1 Ott, T, Haglind, T & 
Lindström, B (2014) 
Students´ Use of Mobile 
Phones for School Work. 

Diva mobiltelefoner 2 0 0 0 0 
Diva högstadieskolan 0 0 0 0 0 
Diva högstadieskolan 

AND 
mobiltelefoner 

0 0 0 0 0 

Diva educational 
technology 

255 3 2 0 0 

Diva student 
learning AND 
mobile phone 

5 0 0 0 0 

Diva technology 
AND student 
performance 

110 1 1 0 0 

SwePub mobile phone 72 1 0 0 0 
SwePub upper 

secondary 
school AND 
mobile phone 

6 3 3 2 0 

SwePub högstadieskolan 0 0 0 0 0 
SwePub högstadieskolan 

OR 
mobiltelefoner 

1 0 0 0 0 

SwePub  educational 
technology 

9 0 0 0 0 

SwePub student 
learning AND 
mobile phone 

9 1 0 0 0 

SwePub technology 
AND student 
performance 

9 0 0 0 0 

SwePub telefoner i 
klassrummet 

1 1 1 1 Olin-Scheller, C & 
Tanner, M (2015). ”Street 
smart” i klassrummet? – 
högstadieelevers 
användning av smarta 
telefoner i 
undervisningens 
mellanrum.  

Eric upper 
secondary 
school AND 
mobile phone 

2 1 1 1 0 

Eric mobiltelefoner 0     
Eric högstadieskolan 0     
Eric högstadieskolan 

OR 
mobiltelefoner 

0     

Eric educational 178 1 0 0 0 
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technology 
Eric student 

learning AND 
mobile phone 

122 5 5 1 0 

Eric technology 
AND student 
performance 

1195 0 0 0 0 

Eric telefoner i 
klassrummet 

0 0 0 0 0 

 
Sökningar genomfördes även med samtliga sökord i Summon. Dessa sökningar 
genererade, trots likvärdiga avgränsningar som i övriga använda databaser, i ett väldigt 
stort antal träffar. Det är problematiskt att använda Summon då sökmotorn fungerar 
på liknande sätt som Google – tidigare sökningar påverkar resultaten vid efterföljande 
sökningar. Det går att välja att sökningarna i Summon ska presenteras utifrån relevans 
av använda sökord vilket motiverade en genomgång av de 50 första träffarna. Efter 
sökning i Summon med följande sökord: Student learning AND mobile phone 
hittades följande källa: Kuznekoff & Titsworth (2013) The Impact of Mobile Phone Usage 
on Student Learning. Resterande träffar valdes sedan bort då sökningarna inte uppfyller 
de krav som finns för en systematisk sökning då det ska vara möjligt för en annan 
person att få samma resultat som författaren.  

4.3.5 Presentation och kvalitetsbedömning av utvald litteratur 
 
Utbildningsvetenskaplig forskning handlar bland annat om att hitta rutiner och 
undervisningsmetoder som kan vara till nytta vid lärande. Enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström (2013, s. 85) finns det en stor mängd publicerad forskning 
inom området och behovet av att utföra sammanställningar i form av systematiska 
litteraturstudier är därför stort.  
 
För att en hög kvalitet ska uppnås krävs ett kritiskt förhållningsätt vid bland annat val 
av syfte, frågeställningar, urval, analys och tolkning (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 85–86). De artiklar som inkluderats har valts ut för att matcha 
syftet och för att kunna besvara frågeställningarna i denna studie. 

De utvalda artiklarna redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Presentation av källor 
Författare: Titel Publicerad 
Jeffrey H. 
Kuznekoff 
och Scott 
Titsworth 
 

The Impact of Mobile Phone 
Usage on Student Learning. 

2013 

Louis-
Philippe 
Beland och 
Richard 
Murphy 
 

Ill Communication: 
Technology, distraction & 
student performance. 

2016 
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Torbjörn Ott Mobile Phones in School – 
From disturbing objects to 
infrastructure for learning. 

2017 

Torbjörn Ott, 
Therese 
Haglind, 
Berner 
Lindström 

Students´ Use of Mobile 
Phones for School Work. 

2014 

Christina 
Olin-Scheller 
och Marie 
Tanner 
 

”Street smart” i klassrummet? 
– högstadieelevers användning 
av smarta telefoner i 
undervisningens mellanrum. 

2015 

Carla 
Haelermans 
 

Digital Tools in Education – 
On Usage, Effects and the 
Role of the Teacher. 

2017 

 

4.4 Validitet och reliabilitet  
 
Validiteten av en litteraturstudie handlar om att insamlad data ska vara relevant för 
studiens syfte och frågeställningar och att de resultat som presenteras ska kunna 
besvara dessa (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 105). Detta har 
bland annat uppnåtts genom samtal och diskussioner med handledare. För att uppnå 
en hög reliabilitet ska det vara möjligt för läsarna av en artikel att återskapa det 
författaren gjort i sitt arbete och komma fram till samma resultat som författaren 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 103). För att uppnå en så hög 
reliabilitet som möjligt i den här litteraturstudien har därför stor vikt lagts på en tydlig 
redovisning av arbetets alla steg. 
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5. Presentation av litteratur 
 
Inledningsvis presenteras den litteratur som valts ut och som utgör underlag för 
denna litteraturstudie. Det följs av en analys av resultaten i de inkluderade artiklarna 
med syfte att besvara studiens frågeställningar.  
 

5.1 The Impact of Mobile Phone Usage on Student Learning 
 
2013 publiceras artikeln The Impact of Mobile Phone Usage on Student Learning av Jeffrey 
H. Kuznekoff & Scott Titsworth. I studien redovisas resultatet av en kvalitativ 
undersökning där artikelförfattarna studerar hur stor inverkan mobiltelefoner har på 
elevers koncentration och informationsbearbetning. Resultaten bygger dels på analys 
av anteckningar som eleverna skrev ner under en videoföreläsning, dels på analys av 
resultatet av ett prov som eleverna genomförde efteråt. Kuznekoff & Titsworth 
(2013, s. 242) tog in en utomstående lärare som fick ett färdigskrivet manus som 
denne fick läsa upp högt samtidigt som det filmades. Syftet med det var att säkerställa 
att alla deltagare i studien skulle få samma information presenterad för sig på samma 
sätt. 
 
Kuznekoff & Titsworth (2013, s. 240) valde ut 54 studenter som delades upp i tre 
grupper: en kontrollgrupp, en lågdistraktionsgrupp och en högdistraktionsgrupp. I 
högdistraktionsgruppen fick eleverna använda mobiltelefoner hur mycket de ville när 
de såg på den förinspelade föreläsningen. Den andra gruppen, lågdistraktionsgruppen, 
fick använda mobiltelefoner men här fanns en lärare som under föreläsningen sade åt 
eleverna att plocka undan dem. Den tredje gruppen, som var kontrollgruppen, fick 
inte tillgång till mobiltelefoner överhuvudtaget. Totalt fick deltagarna i 
lågdistraktionsgruppen 12 sms och deltagarna i högdistraktionsgruppen 24 sms 
samtidigt som de såg på den förinspelade videoföreläsningen.     
 
Efter att eleverna sett klart på videoföreläsningen fick de fem minuter på sig att läsa 
igenom sina anteckningar och därefter fick de stoppa in dem i ett kuvert (Kuznekoff 
& Titsworth, 2013, s. 242). Direkt efter detta fick deltagarna genomföra ett prov. 
Under första delen av provet fick eleverna ett papper med samma rubriker som 
funnits med i videoföreläsningen. Här skulle de skriva ner så mycket de mindes. Den 
andra delen av provet bestod av flervalsfrågor.  
 
Kuznekoff & Titsworth ville undersöka vilka effekter mobiltelefonanvändandet hade 
på mängden detaljer som eleverna skrev ner under föreläsningen, efter föreläsningen, 
resultatet av flervalsfrågorna samt om det fanns ett samband mellan antal nedskrivna 
detaljer och resultatet på flervalsfrågorna (Kuznekoff & Titsworth, 2013, s. 246–247).  
 
Resultaten visar att lågdistraktionsgruppen och högdistraktionsgruppen fick ett sämre 
resultat på provet de genomförde än eleverna i kontrollgruppen. Dessutom fick 
lågdistraktionsgruppen ett bättre resultat än högdistraktionsgruppen (Kuznekoff & 
Titsworth, 2013, s. 243). Högdistraktionsgruppen skrev ner 38 % mindre detaljer 
under föreläsningen än kontrollgruppen. Analys av första delen av provet visade att 
högdistraktionsgruppen hade ett resultat som var 51 % lägre än kontrollgruppens. I 
provet med flervalsfrågor fick högdistraktionsgruppen ett 20 % sämre resultat än 
kontrollgruppen (Kuznekoff & Titsworth, 2013, s. 248).  



 

17 
 

 
Kuznekoff & Titsworth (2013, s. 249) anser att varje lärare noga måste överväga hur 
och om mobiltelefoner eller annan klassrumsteknologi ska användas i undervisningen. 
Med utgångspunkt i sina resultat menar Kuznekoff & Titsworth (2013, s. 251) att det 
inte går att utesluta att mobiltelefoner och deras närvaro i klassrummet kan ha 
negativa effekter på elevernas utveckling och inlärning inom flera olika områden. 
Dessutom poängterar Kuznekoff & Titsworth (2013, s. 251) att de elever som 
använder mobiltelefoner i klassrummet ger sig själva sämre förutsättningar för att 
uppnå bra resultat på prov i skolan.  
 

5.2 Mobile Phones in School – From disturbing objects to 
infrastructure for learning och Students´ Use of Mobile Phones 
for School Work 
 
Torbjörn Ott studerar i sin avhandling från 2017 den offentliga debatten kring 
mobiltelefoner, men också lärare och elevers åsikter kring mobiltelefoners användning 
i skolan. Avhandlingen bygger på fyra artiklar där den första består av en textanalys 
och de övriga baseras på enkäter och den sista även fokusgruppsintervjuer med elever 
på gymnasiet.  
 
Enligt Ott är det tydligt att mobiltelefoner i skolan använts som ett slagträ i den 
politiska debatten vilket bland annat syns genom att antalet artiklar i dagstidningarna 
ökat perioderna före och under valår (Ott, 2017, s. 109). De flesta politiker är överens 
om att det är självklart att mobiltelefoner inte ska användas i skolan då de stör 
arbetsron medan lärare och elever inte verkar se dem som ett lika stort problem (Ott, 
2017, s. 109). Eleverna i Otts studier stödjer inte ett förbud, men kan se ett behov av 
tydligare regler (Ott, 2017, s. 110). Ott (2017, s. 115) menar att under tiden som den 
offentliga debatten handlat om mobiltelefonernas störande inverkan så har de gradvis 
blivit en del av en infrastruktur för lärande för både lärare och elever i skolan.  
 
Under de senaste åren har ett nytt forskningsfält som kallas för mobilt lärande växt 
fram. Mobilt lärande fokuserar på möjligheten att lära sig när det passar en själv 
oavsett var man befinner sig genom till exempel användande av bärbara datorer, 
lärplattor och mobiltelefoner. Inom detta område lyfter man fram att mobiltelefoner 
är användbara för lärande i skolan. Mobilt lärande innebär också att hierarkin mellan 
lärare och elever påverkas då läraren inte längre är den självklara källan till kunskap 
och eleverna själva kan söka svar på frågor utanför det utbildningsmaterial som 
skolan tillhandahåller (Ott, 2017, s. 115). 
 
Ott (2017, s. 100) menar att det är problematiskt att användande av datorer och 
lärplattor uppmuntras medan användande av mobiltelefoner, som alla elever redan 
har tillgång till, beivras. Dessutom varierar lärarnas inställning till mobiltelefoner och 
eleverna tvingas därför anpassa sitt användande efter den individuella läraren (Ott, 
2017, s. 100).  
 
Otts (2017, s. 110) studie visar att 72 % av lärarna tillåter användning av 
mobiltelefoner under lektionstid, om än i liten utsträckning. Användning som är 
kopplad till skolarbetet tillåts i högre utsträckning. Lärare som har en mer positiv 
inställning till IKT tenderar att vara mer tillåtande (Ott, 2017, s. 111). Avhandlingen 
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visar också att lärare och elever har olika uppfattningar om på vilket sätt 
mobiltelefoner kan verka störande och hur de påverkar kunskapsutvecklingen (Ott, 
2017, s. 105). De flesta lärare anser att mobiltelefoner stör klassrumsundervisningen 
och att de är mer problematiska än andra digitala verktyg (Ott, 2017, s. 191–192).  I 
fokusgruppintervjuer framkommer att eleverna upplever att lärarna alltid tror att 
eleverna för anteckningar om de sitter vid datorn, men håller på med icke 
skolrelaterade uppgifter på mobiltelefonen (Ott, 2017, s. 217). I de efterföljande 
diskussionerna framkommer att eleverna ser att även datorer kan vara distraherande 
och till exempel användas för att titta på videor under lektionstid (Ott, 2017, s. 218).  
 
Mobiltelefonen och dess närvaro i klassrummet kan vara både positiv och negativ. 
Bland annat så kan mobiltelefonerna öka elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och 
reflektionsmöjligheter runt skolarbeten då de är lätta och smidiga att använda för att 
exempelvis ta bilder och spela in ljud, samtidigt som de kan störa inlärningen hos 
eleverna bland annat genom möjligheten att fuska, skicka och ta emot sms och 
mobbing (Ott, Haglind & Lindström, 2014, s. 70).   
 
Eleverna är inte ensidigt positiva till att använda eller att ens tillåta användning av 
mobiltelefoner i klassrummet eftersom de kan verka distraherande (sociala medier, 
spel, sms), störa andra, upplevas som respektlöst mot läraren eller inte tillåts av 
läraren (Ott, 2017, s. 105, s. 110). Eleverna upplever oftast mobiltelefoner som 
mindre störande då de används vid individuellt arbete och grupparbeten än under 
lärarens genomgångar (Ott, 2017, s. 216).  
 
Ott har även studerat hur ofta och till vad som eleverna använder sina mobiltelefoner 
för skolarbete. Eleverna fick besvara åtta frågor rörande deras användning och 
inställning till mobiltelefoner i skolan. Nästan alla elever använder mobiltelefoner för 
skolarbete på något sätt, antingen som stöd under lektionstid eller för att organisera 
sig i klass- eller ämnesgrupper på sociala medier. Vanligaste användningsområdet för 
mobiler är samarbete med klasskompisar kring uppgifter (sociala medier och sms), 
titta på bilder, söka information på internet, göra beräkningar och översätta ord. 
Samma uppgifter som eleverna använde mobiltelefonerna till hemma tyckte de att de 
var bäst lämpade för att använda i skolan (Ott, 2017, s. 74). Eleverna ansåg att datorer 
är mer lämpliga för skolarbete och att mobiltelefonen ska ses som ett komplement. 
Ovilja att använda dem i skolan berodde bland annat på begränsad skärmstorlek och 
att de är privata (Ott, 2017, s. 74).  
 
Nedan följer en förkortad tabell från Ott, Haglind och Lindström (2014, s. 74) som 
redovisar vad eleverna använder sina mobiltelefoner till inom ramen för skolarbeten. 
Endast de punkter som kan kopplas till elevernas textskrivande samt ämnet svenska 
presenteras.  
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Tabell 3: Ott, Haglind och Lindström (2014, s. 74) 

  Aldrig 

Minst en 
gång i 
månaden 

1-3 
gånger 
per vecka 

3 gånger 
per vecka 
< Dagligen 

Jag samarbetar med mina klasskamrater genom 
att texta 

11 50 25 0  14 

Jag kommunicerar med mina lärare 61 32 4 4 0 
Jag tittar på/läser material som läraren delat ut 50 21 25 0 4 
Jag läser lektionsanteckningar 55 30 7 4 4 

Jag skriver texter/skoluppgifter 78 11 4 7 0 
Jag använder mobiltelefonen för översättning av 
ord/ordförståelse 

11 11 53 18 7 

 
Trots att eleverna anser att mobiltelefonen inte är ett användbart verktyg till exempel 
när det kommer till att revidera anteckningar, läsa material skapat av läraren och för 
att skriva texter så visar resultatet i tabellen ovan att eleverna ändå utför dessa sysslor 
på sina mobiltelefoner (Ott, Haglind & Lindström, 2014, s. 165).  
 

5.3 ”Street smart” i klassrummet? – högstadieelevers 
användningar av smarta telefoner i undervisningens mellanrum 
 
I en artikel från 2015 skriven av Christina Olin-Scheller & Marie Tanner undersöker 
artikelförfattarna mobiltelefonens roll i klassrummet. De vill ta reda på hur ofta 
mobiltelefoner förekommer i klassrummet, vilka sociala och didaktiska 
förutsättningar som detta skapar samt hur elevernas interaktion i klassrummet 
påverkas av mobiltelefonernas närvaro i klassrummet. Genom observationer och 
videoinspelningar utför Olin-Scheller & Tanner en kvalitativ undersökning av 
undervisningen i en klass i årskurs 9. Klassen bestod totalt av 20 stycken elever, 10 
flickor och 10 pojkar. Artikelförfattarna följde med klassen under lektioner i fyra olika 
klassrum där en dialogbaserad undervisning hölls under sex veckor på hösten 2013 
(Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 27). Totalt samlade Olin-Scheller & Tanner (2015, s. 
27) in över 12 timmars filmat material som ligger till grund för slutsatserna i artikeln.  
 
Utifrån sin analys av videomaterialet kan Olin-Scheller & Tanner (2015, s. 27) 
fastställa att mobiltelefonerna väldigt ofta används av eleverna under lektionstid. På 
grund av detta resultat utförde de ytterligare analyser av allt videomaterial. Resultaten 
från analysen visar bland annat att användningstid och användningsområde påverkas 
av vilken typ av lektion och vilket ämne det rör sig om (Olin-Scheller & Tanner, 2015, 
s. 29). I vilken omfattning eleverna använder sig av sina mobiltelefoner varier mycket. 
Några elever använder dem mer frekvent för att skrolla, skriva meddelanden och även 
samtala kring meddelanden medan andra bara tar en snabb titt på dem då och då för 
att till exempel se vad klockan är eller ta del av statusuppdateringar via sociala medier. 
Andra elever tar aldrig fram sin mobiltelefon under de lektioner som studerats (Olin-
Scheller & Tanner, 2015, s. 29-30). Inte vid något tillfälle kan de se att 
mobiltelefonanvändningen relateras till undervisningsinnehållet (Olin-Scheller & 
Tanner, 2015, s. 30).  
 
Slutsatsen av studien är att användningen av mobiltelefoner oftast sker öppet och inte 
görs till något större problem av vare sig lärare eller elever (Olin-Scheller & Tanner, 
2015, s. 39). Användningen sker mestadels i undervisningens mellanrum och de flesta 
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eleverna använder mobiltelefonerna på ett sådant sätt att det varken stör lösning av 
uppgifter eller konkurrerar med lärarens genomgång (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 
39). Enligt artikelförfattarna går det inte att påvisa att mobiltelefonerna skulle ha en 
negativ inverkan på elevernas lärande (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 40). Dock 
skriver Olin-Scheller & Tanner att deras undersökning inte kan generaliseras till att 
gälla alla svenska skolor och att fler studier måste göras för att en mera hållbar och 
didaktisk inverkan ska kunna pekas ut (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 41).  
 

5.4 Technology, distraction & student performance 
 

Ett forskningsresultat som fått stort genomslag är Louis-Philippe Beland och Richard 
Murphys artikel Ill Communication: Technology, distraction & student performance (2016). Att 
elever kan använda mobiltelefoner för att skicka sms, spela spel, använda sociala 
medier och surfa på internet orsakar enligt Beland & Murphy (2016, s. 61) störningar i 
klassrummet för eleverna och deras inlärning. För att få bukt med detta problem 
införde flera skolor i England 2010 ett förbud mot mobiltelefoner under hela 
skoldagen. Beland & Murphy (2016, s. 63) ville undersöka vilken effekt förbudet hade 
på studenternas resultat på slutprov, det som kallas för GCSE. Beland & Murphy 
(2016, s. 63) valde ut skolor som infört förbud och jämförde elevernas resultat från 
prov som genomförts innan förbudet införts med elevernas resultat på samma prov 
fem år senare. För att utföra dessa undersökningar samlade de in data från NPD, 
vilket är en engelsk databas som innehåller information om alla barn som gått i den 
engelska grundskolan.  
 
För att mängden data inte skulle bli för stor avgränsades undersökningen till 
Birmingham, Leicester, London och Manchester. Totalt var det 91 skolor som 
medverkade och som godkände att deras data fick användas i studien (Beland & 
Murphy, 2016, s. 63).  
 
Resultaten visar att det genomsnittliga medelvärdet på elevernas resultat på GCSE-
proven ökat med 5,67 % på de skolor som infört ett mobilförbud (Beland & Murphy, 
2016, s. 66). Det är huvudsakligen de svaga elevernas resultat som ligger bakom denna 
ökning. För de lågpresterande eleverna ses en ökning av den genomsnittliga poängen 
med 14,23 % medan ingen signifikant skillnad ses för de högpresterande eleverna 
(Beland & Murphy, 2016, s. 70). Eftersom de högpresterande eleverna, till skillnad 
från de lågpresterande, kan koncentrera sig även om mobiltelefoner är tillåtna anser 
Beland & Murphy (2016, s. 70) också att införandet av ett mobiltelefonförbud kan 
vara ett effektivt och billigt sätt för att öka jämlikheten i utbildningen. 
 

5.5 Digital Tools in Education 
 
För att undersöka vilka effekter digitala verktyg har på elevernas språkinlärning 
genomförde Carla Haelermans (2017, s. 64) ett experiment där elever och lärare fick 
använda sig av två olika handledningsprogram för språk och matematik (Mousework 
och GotIT?!). Handledningsprogrammen innehåller olika verktyg som läraren kan 
använda sig av till exempel för att individualisera uppgifter, lämna feedback till 
eleverna eller genomföra prov. Det finns även olika moduler där eleverna kan träna 
sina förmågor inom språk och skrivande. Haelermans (2017, s. 64) var projektledare 
medan forskare från Top Institute for Evidence-Based Education (TIER) 
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genomförde testerna. I försöken med handledningsprogrammen delades eleverna in i 
två grupper. Den första testgruppen arbetade som vanligt utan tillgång till 
programmet medan grupp två uppmuntrades att använda Mousework av sina lärare. 
Eleverna i den andra testgruppen genomförde prov, fick feedback på sina arbeten och 
en individuell planering i digital form. Därefter utfördes tre undersökningar för att ta 
reda på vilka effekter användandet av digitala verktyg fått på elevernas språk- och 
textinlärning. Totalt genomfördes tre stycken undersökningar i tre olika klasser mellan 
2012 och 2015 där varje undersökningsperiod var ett läsår. 
 
Elevernas kunskaper inom språk testades genom olika standardiserade språkprov 
(Haelermans, 2017, s. 69). Dessa prov fick alla som deltog i undersökningen 
genomföra. Det första genomfördes i början på första terminen, och det andra 
genomfördes under den andra terminen (Haelermans, 2017, s. 69). Syftet med 
språktestet var att undersöka om eleverna uppnår de nationella kunskapsmålen inom 
språk. De delar som inkluderades i språktestet var stavning, ordkunskap, läs- och 
hörförståelse samt grammatik (Haelermans, 2017, s. 70).  
 
Resultaten visar på positiva effekter för de delar av språkinlärningen som är lättare att 
automatisera, såsom stavning och grammatik. Inga motsvarande förbättringar kunde 
ses inom områden som läs- och hörförståelse och textskrivning (Haelermans, 2017, s. 
70). En förutsättning för att elevernas resultat skulle förbättras var också att de fick 
individuellt anpassade uppgifter. Hur mycket eleverna använde programmen berodde 
till stor utsträckning på läraren. Det räckte inte med att läraren hade en positiv 
inställning utan det krävdes också att läraren återkommande använde programmet för 
att till exempel göra prov (Haelermans, 2017, s. 74). Engagemang från föräldrarna 
bidrog också till att barnen övade mer med programmen (Haelermans, 2017, s. 79). 

6. Resultat 
 
I detta avsnitt görs en analys av resultatet i den presenterade litteraturen för att 
besvara studiens frågeställningar, som är:  
 
1. Vilka samband visar tidigare forskning rörande användande av mobiltelefoner i 
klassrumsundervisning för elevers textskrivande i ämnet svenska?  
 
2. Vad anser tidigare forskning om mobiltelefoners möjligheter och utmaningar som 
pedagogiskt stöd i den enskilde elevens textskrivande? 
 
Resultatet har delats upp utifrån de två frågorna och resultatet presenteras nedan.  
 

6.1 Mobiltelefonens effekter för elevers textskrivande 
 
I Kuznekoff & Titsworths studie visar resultatet att de elever som haft tillgång till 
mobiltelefoner både hade skrivit ner mindre information från den föreläsning de tittat 
på och fått ett lägre resultat på det prov de fick skriva i anslutning till föreläsningen. 
Utifrån sina resultat menar Kuznekoff & Titsworth (2013, s. 251) att detta talar för att 
de elever som använder sina mobiltelefoner i klassrummet lär sig mindre och får 
sämre resultat på prov jämfört med de elever som inte använder sina mobiltelefoner 
under lektionerna. 
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Av Beland & Murphys studie framgår att elevernas resultat på GCSE-proven 
påverkades positivt av ett mobiltelefonförbud. Beland & Murphy har inte fokuserat 
på något specifikt ämne utan deras resultat visar på generella förbättringar inom alla 
skolämnen vilket även inkluderar elevernas textskrivande. Beland & Murphy hänvisar 
även till två studier av Lavy och Hansen (Lavy, 2015; Hansen 2011, refererad i Beland 
& Murphy, 2016, s. 62) som utifrån egna undersökningar menar att eleverna förlorar 
cirka en timme varje vecka av sin utbildningstid respektive ca fem dagar varje termin 
på grund av mobiltelefonernas medverkan i klassrummet. Det påverkar förstås alla 
ämnen i viss utsträckning och inte bara ämnet svenska. Förbud eller begränsning av 
användandet av mobiltelefoner leder inte bara till förbättrade resultat utan ökar också 
möjligheterna till att alla elever ska få en likvärdig utbildning enligt Beland & Murphy 
(2016, s. 62) då de lågpresterande eleverna är de som störs mest av mobiltelefoner i 
skolan. 
 
Ott hänvisar till två internationella studier (Charles, 2012; Europeiska kommissionen, 
2013, refererad i Ott, 2017 s. 39) som visar på att förbud och restriktioner kring 
användandet av mobiltelefoner inte leder till att mobiltelefonerna försvinner ur 
skolmiljön. 
 
Studierna ovan visar att mobiltelefoner stör elevernas inlärning medan Olin-Scheller 
& Tanner i sin artikel istället kommer fram till att de inte stör eftersom eleverna i 
huvudsak använder sina mobiltelefoner i lektionernas mellanrum och inte under 
lärarens genomgångar (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 39–40). Olin-Scheller & 
Tanner exemplifierar med en situation där tre elever gemensamt arbetar med en 
uppgift. När de fått bekräftelse från läraren att de löst uppgiften tar två av dem fram 
sina mobiltelefoner medan de väntar på att övriga grupper ska bli klara. Den tredje 
eleven i gruppen blir rastlös och inleder samtal med andra klasskompisar. Eleven som 
inte tar upp sin mobiltelefon upplevs som störande och uppmärksammas av läraren 
medan de två eleverna som hade mobiltelefoner inte upplevs som störande av övriga 
(Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 31–40).  Utan mobiltelefonerna hade de här 
eleverna troligtvis gjort något annat under tiden de väntade och det är sannolikt att 
det lett till att klasskamrater involverats i samtal som inte relaterar till undervisningen 
eller att de stört på andra sätt (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 40). Samma resultat 
ses i Otts avhandling (2017, s. 214) där två elever resonerar kring att det oftast är 
alldeles tyst i klassrummet då eleverna sitter med sina mobiltelefoner. Otts studier 
visar vidare att eleverna ofta tar fram mobiltelefonerna då de inte vet hur de ska lösa 
en uppgift och behöver invänta lärarens assistans eller när undervisningen upplevs 
som tråkig. Det är inte alltid som de lyckas återgå till skolarbetet efter det. Om 
eleverna i stället skulle tränas i att vid de tillfällena söka svar på sin fråga online, eller 
om undervisningen är tråkig och ostimulerande, söka mer intressant kunskap på egen 
hand, så skulle de på så sätt kunna förflytta sig in i den proximala utvecklingszonen på 
egen hand (Ott, 2017, s. 115). 
 
Studierna av Ott visar att eleverna använder sina mobiltelefoner till skolarbete i 
moment som kan kopplas till textskrivande. Det kan till exempel handla om att föra 
anteckningar under genomgångar, men några av eleverna i fokusgruppsintervjuerna 
menar att det är respektlöst mot läraren eftersom det kan missuppfattas som att man 
skriver sms (Ott, 2017, s. 217).  
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Haelermans publikation visar på positiva effekter av användning av digitala verktyg 
inom några områden av språkinlärningen medan ingen effekt märktes inom andra. En 
av slutsatserna var att digitala verktyg som används för att anpassa uppgifterna efter 
varje elevs nivå för uppgifter på grundläggande nivå såsom till exempel stavning 
förbättrar resultaten (Haelermans, 2017, s. 13). Digitala prov är också effektiva för att 
förbättra inlärningen, i synnerhet om de kombineras med personlig återkoppling 
(Haelermans, 2017, s. 13). 
 

6.2  Mobiltelefonens lämplighet som pedagogiskt stöd 
 
Är det då möjligt att finna något stöd i forskningen för att mobiltelefoner är lämpliga 
att använda som ett digitalt stöd i svenskundervisningen för årskurs 7-9? I delar av 
den litteratur som presenterats ovan syns tydliga negativa effekter av användandet av 
mobiltelefoner i klassrummet. Trots detta utesluter Beland & Murphy inte att 
mobiltelefoner kan vara till nytta om de används på ett organiserat och strukturerat 
sätt. Samtidigt poängterar flera forskare att det saknas en bra implementering och ett 
genomtänkt arbetssätt vad gäller digitala verktyg i skolan.  
 
Det finns enligt Ott också stora skillnader i hur en dator, lärplatta och mobiltelefon 
uppfattas i skolmiljön vilket bland annat speglats i den offentliga debatten där 
mobiltelefoner till skillnad från andra digitala verktyg kopplats ihop med störningar i 
skolans arbetsmiljö.  
 
Trots de satsningar som gjorts på digitalisering har Olin-Scheller & Tanner (2015, s. 
41) vid sina undersökningar inte stött på någon skola som använder mobiltelefonen i 
undervisningen. Precis som övriga artikelförfattare menar de att ett korrekt 
användande av digital hjälpmedel som mobiltelefoner kan ha positiva effekter för 
inlärningen. I sin studie drog de slutsatsen att mobiltelefonerna inte är ett disciplinärt 
problem eller stör undervisningen i någon nämnvärd omfattning, men däremot verkar 
elever och lärare inte heller se dem som en tillgång i undervisningen utan 
mobiltelefonen används som en artefakt bland andra, som till exempel pennor eller 
böcker (Olin-Scheller & Tanner, 2015, s. 18–19).  
 
Otts studier av hur elever hanterar mobiltelefoner i gymnasieskolan indikerar att 
elever använder mobiltelefoner både till skolarbete och till sådant som inte är 
skolarbete. Eleverna uttrycker också förståelse för att mobiltelefonen kan vara 
störande och anser att det skulle behövas träning i att använda den bättre i 
skolarbetet. 
 
I Otts avhandling framgår att alla elever använder sina mobiltelefoner för skolarbete i 
hemmet i viss utsträckning, varav 93 % varje vecka (Ott, 2017, s. 74). De vanligaste 
användningsområdena är för att samarbeta med klasskamrater, titta på bilder, söka 
information på internet, göra beräkningar och översätta ord. I skolan har eleverna 
önskemål om att kunna använda mobiltelefoner för att göra beräkningar, söka 
information på internet, översätta ord, kommunicera med andra, föra kalender och ta 
bilder (Ott, 2017, s. 74). Mobiltelefonerna kan också användas för att stänga ute ljud 
genom att eleverna lyssnar på musik (Ott, 2017, s. 214). Några av eleverna i studien 
beskriver också hur mobiltelefonen kan användas som stöd då de fastnat på en 
uppgift och läraren inte har möjlighet att hjälpa till just då (Ott, 2017, s. 214) Flera av 
eleverna anser att mobiltelefonen är underutnyttjad, men de vet inte riktigt vad de ska 
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ha den till och föreslår någon form av träning i hur den ska användas (Ott, 2017, s. 
113). Generellt anser eleverna att datorn är ett lämpligare verktyg för att utföra 
skoluppgifter, men att mobiltelefonen kunde fungera som ett bra komplement (Ott, 
2017, s. 74). De nackdelar eleverna ser med mobiltelefonen är den begränsade 
skärmstorleken, möjligheter till fusk, låg acceptans från läraren, distraktion och 
oklarheter kring integritetsfrågor (Ott, 2017, s. 74–75). 
 
I studien av Haelermans (2017, s. 11–13) pekas flera områden ut där digitala 
hjälpmedel har en positiv effekt: Det finns större möjligheter att anpassa uppgifter 
specifikt till varje elev, automatisera uppgifter, möjlighet att skapa och genomföra 
digitala prov och det blir enklare för läraren att planera arbetet för en klass eller att få 
en överblick över tillgängliga resurser för barn med särskilda behov. Även 
återkoppling som sker digitalt har visat sig ge stora positiva effekter på elevernas 
utveckling (Haelermans, 2017, s. 13). De digitala hjälpmedlen kan även vara effektiva 
när man vill dela upp klassen i olika grupper utifrån elevernas kunskapsnivå, för att 
sedan låta de olika grupperna använda olika digitala lösningar i klassrummet som till 
exempel interaktiva anslagstavlor (Haelermans, 2017, s. 13). 
  
För att digitala verktyg ska ha en positiv effekt krävs enligt Haelermans (2017, s. 10–
11) att lärare har kunskap i att använda dem under sina lektioner och kan integrera 
dem i de övningar och den utbildning de planerar. Dessutom måste lärare och elever 
ha tillgång till samma verktyg och de behöver fungera som det är tänkt.  

7. Diskussion 
 
I del 7 kommer först en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen omfattar frågor kring hur studien har lagts upp och urval av 
artiklar medan resultatdiskussionen rör de slutsatser som artikelförfattarna i de 
inkluderade studierna drar.  
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka mobiltelefonens inverkan på textskrivande i 
svenskämnet för årskurs 7–9. Arbetet med studien har genomförts utifrån metoden 
systematisk litteraturstudie där insamling, läsning, analys och granskning av 
vetenskaplig litteratur och texter publicerade av Skolverket ingår. För att öka 
tillförlitligheten i arbetet har studien utgått från de steg som förespråkas av Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström. Dessa steg inkluderar en motivering till varför 
studien görs, formulering av frågeställningar som går att besvara, fastställande av 
sökord och sökstrategier, kritisk värdering och kvalitetsbedömning samt urval av 
litteratur som ska ingå i studien. Detta ska följas upp genom en resultatdiskussion.   
 
Innan sökord valdes ut och sökning efter tidigare vetenskaplig forskning 
genomfördes genomgicks ett bibliotekarielett seminarium om sökning, databaser och 
användning av booleska tecken. Sökord togs fram med syfte att öka chanserna att 
hitta tidigare forskning som skulle vara relevant för studien.  
 
Under inledning och bakgrund i denna studie förekommer presentation av litteratur 
som inte är vetenskapligt förankrad, men som till viss del ändå påverkar resultatet. 
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Därför går det inte att säga att resultatet är framtaget utifrån enbart vetenskaplig bas. 
Ingen vetenskaplig text som explicit pekat ut hur elevernas textskrivande påverkats av 
användandet av mobiltelefoner har hittats. Flera av studierna lyfter fram att 
mobiltelefonerna inte integrerats i den undervisning som bedrivs. Mycket av den 
forskning som finns idag har inte undersökt specifika digitala verktygs påverkan på 
textskrivande utan har oftast generaliserats till digitala verktyg. Det kan ses som en 
fingervisning på att det är ett område som det ännu inte bedrivits så mycket forskning 
inom.  
 
Viss vetenskaplig litteratur som inkluderats i denna studie kan ifrågasättas på grund av 
att den utförts i länder som har ett annat skolsystem än vi har i Sverige och att det är 
möjligt att vi kommit olika långt i den digitala utvecklingen. Flera studier är också 
gjorda på elever i andra åldrar än högstadiet och det är möjligt resultaten skulle ha 
blivit annorlunda om så inte varit fallet. 
 
Vid djupare eftertanke och funderingar runt litteraturstudie som metod, går det inte 
att utesluta att andra metoder eventuellt skulle ha besvarat frågeställningarna i studien 
tydligare samt bättre ha uppnått syftet med hela studien.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
 
Det är utifrån Skolverkets publikationer tydligt att myndigheten räknar 
mobiltelefonen som ett digitalt verktyg. I Skolverkets reviderade upplaga av Lgr 11 
(2018, s. 262), så har det digitala lärandet fått mer utrymme än tidigare, där står bland 
annat att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor inom digital teknik, få 
förståelse för etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet 
och att använda tekniken på ett korrekt sätt. Det finns inga krav på att mobiltelefonen 
ska inkluderas i undervisningen, men däremot får den troligtvis en naturlig plats i de 
samtal och diskussioner som behöver föras i klassrummet kring hur man skall 
uppföra sig på internet. En stor skillnad mellan den gamla och den reviderade 
versionen av Lgr 11 är att det i den nya finns krav på att eleverna lär sig använda 
digitala verktyg för sin språk- och textinlärning. Även om det finns krav på att digitala 
verktyg ska inkluderas finns inga instruktioner eller råd kring hur det ska gå till.  
 
Studien av Kuznekoff & Titsworths visar att mobiltelefoner bidrar till 
koncentrationssvårigheter, minskad inlärning och sämre prestationer på prov. Studien 
är utförd i en ”tillverkad miljö”. Det betyder till exempel att forskarna kunde styra när 
eleverna skulle bli störda. Om det varit en riktig klassrumssituation där eleverna varit 
medvetna om att de skulle få ett prov efter föreläsningen så skulle de troligtvis, precis 
som Olin-Scheller & Tanner visar i sin artikel, ha låtit bli sina mobiltelefoner. 
Samtidigt finns flera andra studier som visar på att mobiltelefoner stör 
koncentrationen, bland annat en kanadensisk studie av Ward m.fl. från 2017.  
 
Nackdelen med Olin-Scheller & Tanners studie är att den är utförd i en klass, vilket 
gör att det inte går att dra några generella slutsatser om att mobilanvändandet ser 
likadant ut i andra klasser på högstadiet i Sverige. Studierna av Ott och Haelermans 
visar att den enskilde lärarens inställning till IKT och mobiltelefoner påverkar i vilken 
utsträckning digital teknik tillåts och integreras i undervisningen.  
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Bland annat Olin-Scheller & Tanner (2015, s. 41) menar att en viktig orsak till att 
många lärare inte använder mobiltelefoner är bristen på kunskap i hur de på ett bra 
sätt ska integreras i undervisningen. I klassrummet kan det finnas elever som gynnas i 
sitt textskrivande om de har möjlighet att använda mobiltelefon. Samtidigt saknas en 
diskussion om varför mobiltelefoner behöver ges ett ökat utrymme då skolan 
tillhandahåller datorer eller lärplattor. I studien av Ott (2017, s. 113) framgår att 
eleverna föredrar att använda dator om den finns tillgänglig. 
 
Beland & Murphys forskning visar att ett mobiltelefonförbud har stora positiva 
effekter på lågpresterande elevers resultat. Resultaten för högpresterande elever 
påverkas mycket lite. Det skulle kunna bero på att högpresterande elever har kunskap 
om hur mobiltelefonerna kan användas på ett sätt som gynnar deras skolarbete och 
inte bara på att de lågpresterande eleverna som ofta kommer från socioekonomiskt 
svagare grupper har svårare att koncentera sig. Ott menar att skolan behöver lära alla 
elever att hantera mobiltelefoner i skolan på ett sådant sätt att de har nytta av det 
(Ott, 2017, s. 115). Det kan till exempel handla om så enkla saker som att söka efter 
information på internet på egen hand (Ott, 2017, s. 115). Det går därför inte att säga 
vad ett organiserat införande av mobiltelefonen i undervisningen skulle haft för 
effekter på elevernas provresultat.  
 
Haelermans (2017, s. 98–99, 101) menar att oavsett vilket digitalt verktyg som 
används kommer resultatet som bäst bli blandat om det inte från början finns en 
struktur och en plan för hur det digitala verktyget skall användas. IKT-utvecklingen i 
den svenska skolan har i huvudsak handlat om att få till verktyg som fungerar för 
administrativa delar av organisationen istället för att komplettera och variera 
undervisningen för eleverna (Haelermans, 2017, s. 103). Det behöver därför inte vara 
mobiltelefonen som är problemet utan bristen på strukturerad integration i 
undervisningen.  
 
En svaghet med denna studie är att det varit svårt att hitta litteratur där 
mobiltelefonen används av läraren i undervisningen och i synnerhet i det svenska 
skolsystemet. Det går därför inte att dra några säkra slutsatser kring hur 
mobiltelefonen påverkar elevernas textskrivande. Det som tydligt framgår är dock att 
användning av mobiltelefon för annat syfte än undervisning stör koncentrationen och 
hämmar elevernas informationsinhämtning. Om mobiltelefonen används på ett 
didaktiskt sätt bör den kunna ge samma positiva effekter som andra digitala verktyg.  
En möjlighet är också att inte särskilja mobiltelefoner från andra digitala verktyg utan 
att se dem som ett komplement till varandra. Studien av Haelermans påvisar att 
digitala verktyg är bra för att öva på de delar av språkinlärningen som är lättare att 
automatisera, till exempel när det gäller stavning och grammatik (Haelermans, 2017, s. 
70). Mobiltelefoner kan också vara lämpliga att använda som exempelvis ordbok. 
 

8. Slutsatser  
 
Det är svårt att dra några säkra slutsatser då mobiltelefoner inte använts på ett 
didaktiskt sätt i undervisningen i någon av de inkluderade studierna. Samtidigt 
påpekar samtliga artikelförfattare att mobiltelefonen då skulle kunna vara till nytta och 
inte bara ses som ett störningsmoment.  
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Forskningen visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga elevernas 
resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att förbättra 
elevernas resultat inom vissa delar av textskrivande såsom stavning och grammatik. 
De flesta lärare tillåter viss användning av mobiltelefoner i klassrummet, men eleverna 
föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter.  
 
Studien visar också på avsaknaden av forskning inom området. Studier där 
mobiltelefoner används på ett integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas 
för att få ett tillförlitligare resultat. 

9. Förslag till fortsatt forskning 
 
Inte i någon av de inkluderade artiklarna har mobiltelefoner används på ett 
strukturerat sätt i klassrummet. Det beror troligtvis på att skolorna tillhandahåller 
datorer och lärplattor medan mobiltelefonerna är elevernas privata. Det vore därför 
intressant att studera en klass där mobiltelefoner är en integrerad del av 
undervisningen. Mycket av den forskning som finns idag har fokus på en mer generell 
nivå när det kommer till påverkan på elevernas kunskapsutveckling och inte specifikt 
på utveckling av förmågor inom olika ämnen. Det skulle därför behövas mer 
forskning inom till exempel ämnet svenska om hur elevernas textskrivande påverkas 
av digitala verktyg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 

Referenser 
 
Beland, L-P & Murphy, R (2016). Ill Communication: Technology, distraction & student 
performance. Publication: Labour Economics 41. 
 
Charles, A S (2012). Cell phones: Rule-setting, rule-breaking, and relationships in classrooms. 
American Secondary Education, 40(3), 4-16. 
 
Domeij, R & Karlsson, O (2013). Delaktighet i det digitala samhället – ett flerspråkigt 
perspektiv. I: Hyltenstam, K & Lindberg, I (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, 
undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson Barajas, K, Forsberg, C & Wengström, Y (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: 
Natur & Kultur.  
 
Erixon, P-O (2010). Svenskämnet i skärmkulturen. I: Tidskrift för litteraturvetenskap. 
Volym 40, Nr 3–4. 
 
European Commission (2006). Benchmarking access and use of ICT in European schools 
2006. Final report from head teacher and classroom teacher surveys in 27 European 
countries. Bryssel.  
 
European Commission (2013). Survey of schools: ICT in education. Final report. Bryssel. 
 
Glimstedt, A, Elber, G, Hultgren, F & Johansson, M (2017). Digitala verktyg i läsning. 
Stockholm: Skolverket.  
 
Gröndal, Å (2014). Att förändra skolan med teknik: Bortom “en dator per elev”. Örebro: 
Örebro universitet. 
 
Haelermans, C (2017). Digital Tools in Education - On Usage, Effects and the Role of the 
Teacher. Stockholm: SNS Förlag. 
 
Hansen, A (2019). Skärmhjärnan. Stockholm: Bonnier fakta. 
 
Hansen, B (2011). School year length and student performance: quasi-experimental evidence. 
Available at SSRN 2269846. 
 
Heith, A (2006). Texter – medier – kontexter. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hillker, L (2019). Skärmarna förstör våra barns liv. I: Skolvärlden. Volym 4.19. 
 
Hylen, J (2013). Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. I: Ifous rapportserie 
2013:1, Stockholm. 
 



 

29 
 

KK-stiftelsen (2006). IT i skolan, attityder, tillgång och användning, 2006. Stockholm: KK-
stiftelsen.  
 
 
Lavy, V (2015). Do differences in school's instruction time explain international 
achievement gaps in math, science, and reading? Evidence from developed and 
developing countries. The economic journal , Volume 125, Issue 588. 
 
Leino Lindell, T (2018). Erfarenheter och potentiella transformationer – Lärare och elever 
beskriver hur mobiltelefoner kan användas för skoluppgifter. Stockholm: KTH Kungliga 
Tekniska Högskolan. 
 
Lgr 11, 2018. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Rev. uppl. 
Stockholm: Skolverket. 
 
Nordmark, M (2017). Att skriva med och utan digitala verktyg. Stockholm: Skolverket.  
 
Olin-Scheller, C & Tanner, M (2015). ”Street smart” i klassrummet? – 
högstadieelevers användning av smarta telefoner i undervisningens mellanrum.  
I: KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 11, nr 1. 
 
Ott, T (2017). Mobile Phones in School – From disturbing objects to infrastructure for learning. 
Göteborg: Department of Applied Information Technology University of 
Gothenburg. 
 
Ott, T, Haglind, T & Lindström, B (2014). Students´ Use of Mobile Phones for 
School Work. I: M. Kalz, Y. Bayyurt, & M. Specht (Eds.). Mobile as mainstream – 
towards future challenges in mobile learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual 
Learning, mLearn 2014 Istanbul, Turkey, November 3–5, 2014, proceedings (s. 69–80). 
Istanbul, Turkey: mLearn 2014. 
 
Steinberg, J (2013). Lyckas med digitala verktyg i skolan – Pedagogik, struktur och ledarskap. 
Stockholm: Gothia Fortbildning. 
 
Ward, A F, Duke, K, Gneezy, A & Bos, M W (2017). Brain drain: the mere presence 
of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. I: Journal of the 
Association for Consumer Research, 2(2), s. 140–154. 
 
 
Webbkällor:  
 
Davidsson, P & Findahl, O. (2016). Svenskarna och internet 2016: Undersökning om 
svenskarnas internetvanor. 
https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf  
Publicerat 2016. Hämtat 2019-05-26.  
 
De arbetar språkutvecklande med digitala verktyg i svenskundervisningen. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-
och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-
svenskundervisningen Publicerat 2018. Hämtat 2018-04-26. 
 

https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen


 

30 
 

European Commission. (2013). Survey of schools: ICT  in Education. 
https://www.researchgate.net/publication/260138932_The_Use_of_ICT_in_Educat
ion_A_survey_of_schools_in_Europe 
Publicerad 2013. Hämtat 2019-05-26. 
 
Kuznekoff, J & Titsworth, S (2013). The Impact of Mobile Phone Usage on Student Learning.  
https://www.tandfonline.com/toc/rced20/62/3?nav=tocList&   
Publicerat 2013. Hämtat 2019-09-14 
 
Lärportalen för digitalisering.  
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se
&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-
v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-
digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fde
l_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_
01_lasa+och+skriva.docx&v= Publicerat 2016. Hämtat 2019-05-26.  
 
Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/forskning/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem 
Publicerat 2019. Hämtat 2019-05-26. 
 
Ordningsfrågor, Trygghet och studiero. https://www.skolverket.se/for-dig-som-
ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero  
Publicerat 2019. Hämtat 2019-05-26.  
 
Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-
utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 
Publicerat 2017. Hämtat 2019-05-26.  
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/260138932_The_Use_of_ICT_in_Education_A_survey_of_schools_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/260138932_The_Use_of_ICT_in_Education_A_survey_of_schools_in_Europe
https://www.tandfonline.com/toc/rced20/62/3?nav=tocList&
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwudq&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Flarportalen.skolverket.se%2FLarportalenAPI%2Fapi-v2%2Fdocument%2Fpath%2Flarportalen%2Fmaterial%2Finriktningar%2F0-digitalisering%2FGrundskola%2F201_Leda_och+_lara_i_tekniktata_klassrum%2Fdel_07%2FMaterial%2FFlik%2FDel_07_MomentA%2FArtiklar%2FD1_GRGY_07A_01_lasa+och+skriva.docx&v=
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html

	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Bakgrund
	3.1 Digitaliseringen av skolan
	3.2 Steg för en lyckad digitalisering
	3.3 En polariserad debatt
	3.4 Lgr 11 och svenskämnet
	3.5 Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg
	3.6 Digitaliseringens inverkan på ämnet svenska

	4. Genomförande
	4.1 Metod
	4.2 Forskningsetik
	4.3 Sökstrategi
	4.3.1 Databassökning
	4.3.2 Urval
	4.3.3 Manuell sökning
	4.3.4 Resultat av sökprocessen
	4.3.5 Presentation och kvalitetsbedömning av utvald litteratur

	4.4 Validitet och reliabilitet

	5. Presentation av litteratur
	5.1 The Impact of Mobile Phone Usage on Student Learning
	5.2 Mobile Phones in School – From disturbing objects to infrastructure for learning och Students´ Use of Mobile Phones for School Work
	5.3 ”Street smart” i klassrummet? – högstadieelevers användningar av smarta telefoner i undervisningens mellanrum
	5.4 Technology, distraction & student performance
	5.5 Digital Tools in Education

	6. Resultat
	6.1 Mobiltelefonens effekter för elevers textskrivande
	6.2  Mobiltelefonens lämplighet som pedagogiskt stöd

	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion

	8. Slutsatser
	9. Förslag till fortsatt forskning
	Referenser

