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Sammanfattning
Det pågår en intensiv debatt idag gällande varför de svenska elevernas skolresultat har försämrats de
senaste åren i jämförelse med elever från länder med liknande förutsättningar. I debatten nämns flera
olika orsaker, men vanligt förekommande är mobiltelefonens förekomst i de svenska klassrummen och
dess eventuella negativa effekter på studiemiljön och hur detta påverkar studieresultaten för framförallt
elever i behov av stöd.
I detta examensarbete undersöks en skola som infört ett mobilförbud i bland annat i klassrummen och
förbudets effekter på lärmiljön samt elever i behov av stöd. I arbetet används kvalitativa intervjuer med
elever i behov av stöd, pedagoger och rektor och en fallstudie har gjorts utifrån ett sociokulturellt
perspektiv, där samspelet mellan elever står i fokus för deras inlärning.
Resultatet av denna undersökning visar att informanterna är överens om att mobilförbudet har lett till en
förbättrad arbetsmiljö för både pedagoger och elever samt att eleverna lättare kan koncentrera sig på
skolarbetet sedan mobilerna förbjöds i klassrummen. Dock finns det även negativa effekter såsom att
vissa lärare som vill använda ny teknik i klassrummen anser sig hämmade av förbudet och att vissa
informanter anser att ett förbud i sig självt inte förbereder eleverna på en verklighet utanför skolan, där
det inte finns mobilförbud utan där det krävs att eleverna hanterar detta själva på ett korrekt sätt.
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Inledning
Bakgrund
De senaste åren har det i medierna hörts fler och fler larmsignaler från den svenska skolan
gällande att studieron i klassrummen försämrats vilket medför att skolresultaten sjunker och
att eleverna lär sig mindre och mindre (Färlin, 2016). I debatten nämns flera tänkbara
anledningar till detta, men ofta återkommande är diskussionen om mobiltelefoner och andra
multimedias närvaro i de svenska klassrummen och dess eventuella betydelse för elevernas
studiemiljö (Björklund, 2018).
Detta är en komplex fråga, hur studieron egentligen påverkas av mobiltelefonernas vara eller
icke vara i klassrummen och åsikterna om detta går ofta isär. Vissa lärare och skolforskare
(Eriksson, 2016) anser att till exempel mobiltelefoner är ett störande moment medan andra
tycker att skolan istället bör lära eleverna att hantera den ”nya” tekniken på rätt sätt (OlinScheller, Tanner, Åkerlund, Buskqvist, 2016).
I vissa länder, som till exempel Frankrike, har det införts totalförbud mot mobiltelefoner
under skoltid. Detta då förespråkare för förbudet anser att mobilerna förhindrar barnens
inlärning och kan bidra till otrygghet för eleverna med ökad risk för mobbning på sociala
medier (Ewald, 2017). Något sådant totalförbud finns inte i Sverige, men fler och fler åsikter
åt det hållet börjar höras i debatten, senast då Socialdemokraterna gjorde mobilförbudet till ett
vallöfte (Socialdemokraterna.se, 2018). Idag har istället varje lärare möjlighet att själv avgöra
om mobilanvändandet stör så pass att mobiltelefonen ska beslagtas (Skolverket, 2014).
Enligt flera ledande namn inom lärandeteori, såsom Vygotskij, har samspelet mellan eleverna
och samspelet mellan eleverna och olika artefakter såsom exempelvis mobiltelefonen en stor
betydelse för barns inlärning. Lärande är något som sker kollektivt, gemensamt, i samspel och
kommunikation med andra. Frågan gällande hur dagens elever påverkas av att mer och mer av
inlärningen inom skolans värld sker med hörlurar på och fokus riktat mot en skärm är även
den omdiskuterad. Vissa lärare och skolforskare anser att multimedia öppnar vägar till helt
nya inlärningssätt (Magnusson, 2018) medan andra tycker att eleven begränsas och fjärmas
från kommunikationens betydelse för socialt umgänge och kunskapsinlärning (Gerecht,
2018).
Gällande debatten om olika multimedia och dess betydelse för studieron i klassrummen står
det följande i skollagen (2010):
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”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero.”

medan det i examensordningen för specialpedagoger (2007) står att:
”specialpedagogen ska arbeta förebyggande, kunna identifiera svårigheter och hinder i lärmiljön,
fungera som en länk mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare och leda arbetet kring barn med
behov av särskilt stöd.”

Så det finns stöd i styrdokumenten för den enskilde rektorn, läraren, specialpedagogen att
själva ta beslut kring vilka regler för mobiltelefoner som ska gälla på deras skola. Detta har
varit mycket aktuellt på den skola jag valt att undersöka i mitt examensarbete. Höstterminen
2016 införde denna skola ett mobilförbud som gäller i klassrummen, matsalen och
omklädningsrummen. I egenskap av både speciallärare, vilket jag jobbar som idag, och
specialpedagogstudent tyckte jag att det skulle vara intressant för mig att i detta
examensarbete undersöka vilka följder detta förbud har fått för skolans elever i behov av stöd
och deras lärmiljö. Förhoppningsvis kan mitt arbete ge ett litet kunskapsbidrag i denna
aktuella debatt. Arbetet är ett avslutande självständigt arbete inom ramen för det
Specialpedagogiska programmet vid Högskolan Kristianstad.
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevers, pedagogers och rektors
uppfattningar av hur införandet av ett mobilförbud på en skola har påverkat
undervisningssituationen för elever i behov av stöd.
Följande frågeställningar kommer användas för att uppnå arbetets syfte:


På vilket eller vilka sätt kan användandet av mobiltelefoner utgöra en möjlighet för
undervisningssituationen i klassrummen?



På vilket eller vilka sätt kan användandet av mobiltelefoner utgöra ett hinder för
undervisningssituationen i klassrummen?



Hur har införandet av mobilförbudet på den undersökta skolan påverkat lärmiljön i
klassrummen för elever i behov av stöd?



Hur har arbetssituationen för specialpedagogerna/speciallärarna på den undersökta
skolan påverkats utav införandet av mobilförbudet?
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Forsknings- och litteraturöversikt
Att vårt samhälle har digitaliserats har också inneburit stora förändringar gällande hur vi lever
våra liv. Den digitala tekniken har förändrat både hur vi umgås med varandra och hur vi
sköter våra arbeten. Den svenska skolan står inte heller oberörd av denna samhällsförändring,
dock är den digitala teknologins påverkan inte entydig utan vi kan i dag se både möjligheter
och svårigheter med denna förändring av vårt sätt att leva och tillgodose oss kunskaper och
information (Ott, 2017).
Samtidigt som den svenska skolan investerat mycket pengar och resurser i digital teknologi
tar också eleverna med sig egen teknologi till sin lärmiljö, ofta då mobiltelefonen som detta
arbete handlar om. I princip alla skolelever på högstadiet har idag en egen mobiltelefon och
den följer med dem överallt. Ott (2017) menar att det är vanligt förekommande att
mobiltelefonen används för att utföra uppgifter knutna till det skolarbete eleverna blivit
tilldelade. Dock har det med tiden visat sig svårt att få till en fungerande balans mellan
mobiltelefonens roll som socialt redskap och dess roll som pedagogiskt arbetsverktyg vilket
har lett till att mobiltelefonernas vara eller icke vara i klassrummet är omdebatterat. År 2007
ändrades till och med skollagen då lärare gavs möjlighet att omhänderta föremål som
bedömdes störa undervisningen. Fallande skolresultat, dålig arbetsro och ökande mobbing i
skolan har ibland kopplats samman med elevernas alltmer frekvent användande av
mobiltelefoner, medan andra menar att mobiler inte alls behöver vara ett problem i
klassrummet (Ott, 2017).
Nedan följer en genomgång av några av de argument och åsikter som lyfts i forskningen
gällande mobiltelefonens vara eller icke vara i de svenska klassrummen.

Nackdelar med ett mobilförbud
Fleischer (2013) menar att den stora vinningen med att tillåta ny teknologi såsom
mobiltelefoner i klassrummen är att detta öppnar möjligheter för en ny form av
kunskapsbildning. Även Ott (2017) är inne på samma spår när han i sin doktorsavhandling
lyfter fram att eleverna kan gynnas av att använda verktyget mobiltelefonen som en del av sin
kunskapsinlärning. Så länge mobilerna används på ett genomtänkt och strukturerat sätt i
undervisningen så kan de enligt Ott vara ett bra inlärningsverktyg och hänvisar här till
forskning gjord av Campbell (2006) och Sharples (2013).
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Deras forskning har gjort gällande vilka användningsområden som kan gynnas av att
teknologi såsom mobiltelefonen används i skolan och den visar att interaktionen mellan lärare
och elev kan förbättras då ett nytt sätt att kommunicera öppnas, motivationen för skolarbetet
kan öka hos eleverna, nya arbetssätt såsom att ”flippa” klassrummet möjliggörs och det blir
lättare att komma till de resurser som Internet tillhandahåller samt att det kollaborativa
lärande mellan eleverna underlättas (Ott, 2017).
Även Merchant (2012) har i sin forskning belyst fördelar med att tillämpa användandet av
mobil teknologi såsom mobiltelefoner i skolan. Även om han identifierar riskfaktorer så anser
han att skolan kan övervinna dessa genom att erbjuda eleverna mer träning i på vilket sätt och
vid vilka tillfällen som mobil teknologi skulle kunna användas.
Fleischer (2013) hänvisar till en undersökning som jämförde hur elever jobbade i en en-till-en
(en elev med ett tekniskt hjälpmedel) situation med elever som arbetade i en en-till-två (två
elever med ett tekniskt hjälpmedel) situation. Resultatet av denna studie visade att när
eleverna inte enbart jobbar själva med ett tekniska hjälpmedel, utan arbetar tillsammans med
en annan elev så skapar detta en högre produktivitet, ett större engagemang från elevernas
sida, en större social interaktion och ett mer individualiserat lärande. Så Fleischer är noga med
att betona att de tekniska hjälpmedlen, såsom mobiltelefonen, kan vara en del av en bättre
studiemiljö, men de är inte i sig själva lösningen på hur detta ska uppnås.
Eleverna är som mest mottagliga för störningar och har som lättast att tappa koncentrationen
när de fastnat i skolarbetet och blir sittandes väntandes på lärarens hjälp samt när eleven
tycker att undervisningen känns tråkig. Det är vid dessa tillfällen som eleverna oftast tar fram
sina mobiltelefoner och har sedan stora svårigheter att återgå till det arbete som läraren vill att
de ska arbeta med. Ott (2017) har i sin avhandling lyft att hans resultat, samt tidigare
forskning, visar att lösningen på detta kan vara att skolan lär eleverna att vid dessa tillfällen
istället själva söka efter svaret på det de undrar på eller om problemet är att de anser
undervisningen vara tråkig så kan de då söka mer intressant kunskap själva. På så sätt kan de
med hjälp av denna externa information, som de själva tagit fram, sedan förflytta sig i den
proximala utvecklingszonen och nå en ny högra kunskapsnivå. Även Olin-Scheller och
Tanner (2015) visar i sin forskning att mobiltelefonen oftast inte konkurrerar med lärarens
mål med sin undervisning. I deras studie av en årskurs 9 klass har mobiltelefonen snarast
använts av eleverna som ett sätt att få tiden att gå när de är färdiga med sin uppgift, i väntan
på att läraren ska ge dem nya instruktioner för vidare arbete. Utan telefonerna hade troligtvis
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eleverna gjort något annat i väntan på nya direktiv från läraren, exempelvis prata med andra
elever om saker som inte har med undervisningen att göra vilket skulle kunna upplevas som
störande av både elever och lärare.
Då mobiltelefonen ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med den kunskap som
tillhandahålls utanför klassrummet och den traditionella undervisningen menar Ott att det
finns en risk för att lärarna känner sig utmanade och ifrågasatta av de möjligheter som det
mobila lärandet ger. Men om lärarna som en följd av detta förbjuder mobiltelefonerna kan
motsatt effekt uppnås då eleverna lätt kan bli frustrerade om de inte tillåts tillgång till den
teknologi som de vanligtvis använder och därför kan de då förlora intresset för
undervisningen (Ott, 2017).

Om ett mobilförbud ändå finns
Då mobilen är så pass viktig för flertalet elever att de anser sig inte kunna vara utan den
menar Ott (2017) i sin avhandling att det är önskvärt att eleverna och lärarna tillsammans kan
komma överens om vid vilka tillfällen mobiltelefonerna får användas i undervisningen och
när den inte ska vara tillåten. Om en skola utan diskussion inför ett totalförbud mot
mobiltelefoner som ett arbetsverktyg i undervisningen kan detta leda till motreaktioner bland
eleverna, som gör att många av fördelarna med förbudet försvinner. Även Charles (2012)
belyser att ett mobilförbud måste föregås av ett relationsskapande mellan lärare och elev för
att kunna uppnå önskad effekt. Känner inte eleverna sig delaktiga eller om de inte förstår
varför ett sådant förbud införs, minskar chanserna för att de pedagogiska vinningar man
önskar uppnå ska realiseras.
Den senaste tiden har det både i Sverige och internationellt införts lagar som syftar till att
begränsa användandet av mobiltelefoner i skolan och i undervisningssituationer. Detta har lett
till att vi idag har en skolsituation där vissa tekniska hjälpmedel, såsom datorer och
surfplattor, oftast ses som ett positivt inslag i lärmiljön medan mobiltelefonen som eleverna
redan har en naturlig tillgång till förbjuds. Det blir problematiskt när det är upp till den
enskilde läraren att själv bestämma när en regel ska tillämpas eller inte och det finns en risk
att det inom klassrummen uppstår en sorts förhandlingssituation mellan lärare och elev
gällande mobiltelefonens användande eller inte (Ott, 2017). Det verkar som att dessa gränser
ofta blir ett resultat utifrån den relation som läraren har med sina elever vilket kan leda till en
situation där olika lärare har olika regler för olika elever vilket i sig kan vara problematiskt.
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Det finns också en risk att lärare väljer att ”titta åt ett annat håll” och bortse från vissa
regelbrott som de själva inte anser vara så allvarliga. Detta kan lätt leda till en situation där
legitimiteten i själva förbudet undergrävs och de instiftade reglerna blir svåra att efterfölja
(Charles, 2012).
Ott (2017) anser därför att det vore att föredra om skolvärlden kunde se mobiltelefonen som
ett mångfacetterat verktyg som innehåller både möjligheter och risker och använde den utifrån
detta. Man riskerar bara till att skapa nya motsättningar mellan elev och lärare om varje ny
störning besvaras med ett nytt förbud. Det är därför av betydelse att skolan ser mobiltelefonen
som en del av den befintliga strukturen för lärande och utifrån detta tillsammans inom skolans
värld diskuterar och förhandlar om hur den ska och inte ska användas.

Fördelar med ett mobilförbud
Beland och Murphy (2015) visar i sin studie att de som drabbas mest av de distraktioner som
mobiltelefonen medför är de redan lågpresterande eleverna. Efter att skolorna infört ett
mobilförbud förbättrades deras resultat väsentligt. Samma studie visar även att på de skolor
som inte gör något åt mobiltelefonerna, till exempel genom att förbjuda dem eller aktivt
inkludera dem i undervisningen, så är det samma lågpresterande elever som får försämrade
resultat. Även Ott (2017) visar i sin avhandling att det är just de elever som har svårast att
hantera störande moment, som missgynnas mest av att mobiltelefonerna tillåts vara en del av
undervisningsmiljön. När de blir störda har de mycket svårt att återgå till skolarbetet utan blir
oftast sittandes och gör annat alternativt pratar med andra elever i klassrummet vilket i sig
bidrar till en försämrad inlärningssituation för alla elever.
Enligt Samaha och Hawi (2015) har elever med diagnoser såsom ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) och andra koncentrationssvårigheter lättare att bli mobilberoende än
andra elever. Deras svårigheter att hålla fokus på skolarbetet leder ofta till försämrade
skolresultat. I sin undersökning visar Samaha och Hawi att de eleverna som ofta använder sig
utav sociala medier under sin skoltid presterar sämre kunskapsmässigt jämfört med elever
som inte gör det. Mobiltelefonerna har förändrat hur eleverna lever sina liv och
sömnsvårigheter, stress, sociala svårigheter och stillasittande är några av problemen som
uppstått till följd av det ökande användandet av olika teknologiska redskap. Eleverna känner
ofta att de konstant måste vara uppkopplade, vilket skapar en stress som får negativa följder
för skolarbetet.
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Hagquist (2018) menar att han genom sin forskning känner igen denna utveckling och han
menar även att dessa stora förändringar i elevernas psykiska hälsa kan tillskrivas det utökade
användandet av teknologiska verktyg såsom mobiltelefonerna.
Andra risker som identifierats är att den nya tekniken tar tid och resurser från annan
pedagogisk och didaktisk utveckling. För stort fokus läggs på den nya tekniken vilket kan leda
till att andra skolutvecklingsområden riskerar att hamna på efterkälken. Denna trend kan även
eskalera då det finns en risk att lärare upplever sig pressade till att använda den nya tekniken
oavsett om de själva tror på den eller inte. Förlorad överblick och okontrollerad växtvärk kan
vara andra följder utav ett alltför okritiskt införande av digitala hjälpmedel i klassrummen.
(Fleischer, 2013).
Ott (2107) nämner flera risker med att mobiltelefonen tillåts vara ett inslag i skolans
studiemiljö. Bland annat kan den vara ett störande inslag, användas för att fuska, bidra till
cybermobbing och att meddelanden av sexuell karaktär skickas mellan eleverna, användas för
att otillåtet spela in eleverna och pedagoger, användas till sociala medier och spelande samt
till att lägga upp otillåtet inspelade filmer på internet.
Även eleverna upplever att den nya teknologin påverkar deras arbetsmiljö menar Fleischer
(2013). Eleverna säger själva att det har skett en försämring gällande kommunikationen i
klassrummet och att fokuseringen på skoluppgifterna försämrats. Istället går mycket tid åt till
att lyssna på musik, se på filmklipp och liknande aktiviteter. Denna individuella fokusering på
en skärm stänger då möjligheten till kommunikation med andra elever och försämrar
möjligheten till gemensamt lärande av varandra. Detta belyser även Olin-Scheller och Tanner
(2015) i sin forskning där de menar att mobilen påverkar klassrummets interaktion på flera
sätt. Den kan både inkludera och exkludera eleverna, men främst leder den till ett
individualiserat agerande i klassrummet.
Enligt Olsson (2007) och Pariser (2011) finns det också en övertro till den nya tekniken och
dess påstådda ökade möjligheter gällande informationssökning. Deras undersökningar visar
att trots att till exempel Internet ger oss nya möjligheter så följer människan ofta gamla vanor
och surfar sällan till nya resurser för informationshämtning. Vi använder oss allt som oftast av
samma källor som vi tidigare gjort, även om den nya tekniker ger oss möjlighet att utforska
nya resurser. Detta utökade antal valmöjligheter tenderar till att minska vårt
handlingsutrymme snarare än att öka det som man kanske kunde förväntas tro.
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En annan kritik som förts fram mot användandet av mobiltelefoner i skolundervisningen är att
det är inte rätt att skolan ska förlita sig på tekniska verktyg som den inte själv har sett till att
eleven kan nyttja. I fallet med mobiltelefonerna är det eleverna själva som tar med dessa till
skolan och på dessa premisser kan inte undervisningen planeras (Ott, 2017).

Hur bör ett förbud implementeras
Ott (2017) menar att om ett förbud ska införas så är det viktigt att eleverna känner att de blivit
lyssnade på och att de känner sig delaktiga, annars riskerar förbudet att tappa legitimitet. Det
är också viktigt att alla lärare strävar efter att agera på samma sätt så att det inte uppstår någon
form av gränsland där eleverna tvingas anpassa sig efter olika lärares egna individuella
tolkningar av reglerna. Om lärarna agerar på ett sätt som eleverna kan förutse gynnar detta de
elever med inlärningssvårigheter som är i behov av tydliga ramar och struktur (Ott, 2017).
Det är också viktigt att skolpersonalen som har i uppgift att upprätthålla reglerna, lägger
mycket kraft och energi på att bygga positiva relationer med eleverna. För om lärarna kan
bygga upp ett förtroende hos eleverna genom att visa tillit gentemot dem kommer eleverna i
sin tur respektera lärarna och de regler de representerar (Charles, 2012).

Sammanfattning
Utifrån det som lyfts fram i forsknings- och litteraturöversikten följer nedan en
sammanfattning i punktform över de argument som lyfts fram gällande mobiltelefonens vara
eller icke vara i klassrummen.
Nackdelar med ett mobilförbud


Missad möjlighet till ny kunskapsbildning



Risk för minskad motivation bland eleverna



Kommunikationen mellan lärare och elev kan hämmas



Samarbetet mellan eleverna kan bli lidande



Eleverna känner sig uteslutna från beslutsfattande



Lärare tolkar reglerna olika



Risk för att vissa lärare inte efterföljer reglerna

Fördelar med ett mobilförbud
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Bättre studiero i klassrummen, vilket främst gynnar de lågpresterande eleverna



Minskad risk för mobilberoende



Minskad stress gällande att alltid vara uppkopplad och uppdaterad gällande vad som
händer på sociala medier



Tryggare arbetsmiljö för elever och skolpersonal



Förbättrad och utökad kommunikation mellan elev/elev och mellan elev/lärare

Definition av begreppet Studiero
Att i läroplaner och skollagar hitta en förklaring för just ordet studiero visar sig svårare än vad
man kan förvänta sig. Ordet nämns ofta i skolans styrdokument, till exempel står det i femte
kapitlet, 3:e paragrafen i Skollagen (2010:800) att:
”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero.”

men varken där, på Utbildningsdepartementets hemsida (https://www.regeringen.se/sverigesregering/utbildningsdepartementet/) eller på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se)
kan man hitta någon definition av ovanstående begrepp.
Själva ordet studiero finns inte heller med i Svenska Akademiens ordbok eller i deras
internetbaserade ordbok SAOB. Istället får man dela upp ordet i två delar, där ordet studie
tillskrivs betydelsen ”noggrann och på vetenskaplig grund detaljerad undersökning” medan
ordet ro får betydelsen ”ett tillstånd som är fritt från störande förhållanden”. På så sätt kan
man få fram en definition som kan vara användbar för att beskriva en önskad
inlärningssituation inom skolans värld.
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Teori
Detta arbete kommer att tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet, utifrån teorin gällande
att språk och lärande är något som sker kollektivt och i samspel med andra individer (Forsell,
2011). Utifrån denna teori har frågeställningar konstruerats som syftar till att undersöka om
mobiltelefoner underlättar eller försvårar denna kollektiva inlärning som det sociokulturella
perspektivet beskriver.

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, står det skrivet att den svenska frivilliga skolan ska bygga
på en demokratisk grund. Skolan ska vara en social och kulturell mötesplats där dess elever
ska utveckla förmågan att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med
andra elever (Skolverket, 2016). Den sociokulturella teorin har haft stor påverkan på den
svenska skolan och därför har jag valt den som teoretisk grund för detta arbete.

Nedan följer en genomgång av den för arbetet valda teorin.

Vygotskijs sociokulturella teori
Enligt läraren och teoretikern Lev Seménovic Vygotskij sker lärande genom kollektivt
samspel. Det är till följd av sociala och kulturella erfarenheter som människan, i samspel med
andra, formas till att bli tänkande, kännande och kommunicerande varelser. Vygotskij ansåg
att språket spelar en helt avgörande betydelse för en individs lärande och utveckling (Forsell,
2011).

Denna bild av människans lärsituation delar även Säljö (2010) som menar att utgångspunkten
för hur den enskilda människan och grupper lär sig är hur dessa använder sig av fysiska och
kognitiva resurser när man samspelar med andra. Det är i detta samspel som en lärsituation
uppstår. Språkets och kommunikationens betydelse är grundläggande delar i läroprocessen
enligt den sociokulturella inlärningsteorin (Dysthe, 2003). Denna teori har en syn på lärande
där man anser att detta sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel och att lärande
är så mycket större än enbart vad som sker inom eleven i sig utan det har mycket att göra med
samspelet med omgivningen. Det är genom praktisk aktivitet i grupper av människor som
kunskap konstrueras och genom användandet av olika redskap, psykologiska och fysiska,
främjas denna kunskapsinlärning ytterligare. Enligt den sociokulturella teorin hänger
individers vilja gällande inlärning ihop med att de upplever en känsla av meningsfullhet vilket
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ofta uppstår då inlärning sker i grupp. Vygotskij anser att varje människa kan nå längre i sin
individuella inlärning med hjälp av pedagogiskt stöd jämfört med vad som vore möjligt på
egen hand. Detta pedagogiska stöd kan bestå av till exempel en klasskamrat som delar med
sig av sin kunskap i en gemensam inlärningssituation. Att tillsammans med andra elever eller
annat såsom texter eller andra artefakter utvecklas bort från den kunskapsnivå man befinner
sig på och nå ut till sin proximala utvecklingszon som Vygotskij kallar det (Dysthe, 2003).

Även Säljö (2010) beskriver en slags modell för inlärning enligt det sociokulturella
perspektivet där gemenskap är nyckeln till en optimal inlärningssituation. Han menar att
människan i varje situation har möjlighet att överta kunskap från individerna man samspelar
med och att man därmed befinner sig i en ständig kunskapsutveckling. Med lite vägledning
kan individer lösa sådant som de skulle haft svårt att lösa enskilt och på detta sätt når de vad
Vygotskij kallar nya utvecklingszoner.

Redskap för inlärning
Särskilt intressant för detta arbete är Vygotskijs teorier om betydelsen för människan (i detta
fall eleverna) att kunna hantera verktyg. Han delar upp dessa redskap i två kategorier,
psykologiska och fysiska (Forsell, 2011). Dysthe (2003) menar att dessa verktyg och redskap
förmedlar kunskap och lärande på många olika sätt då de inte existerar i ett vakuum, utan
alltid är en del av ett sammanhang där just samspelet mellan individer har stor betydelse för
inlärningen.

Psykologiska redskap är sådant som används av människan för att kommunicera och tänka.
Vanligast här är naturligtvis språket, men även andra redskap såsom alfabet, siffersystem och
formler är av betydelse för människans kunskapsinlärning. Den andra kategorin, fysiska
redskap, kallas också för artefakter. Denna kategori tillskriver Vygotskij de redskap som
människan själv under årens gång tillverkat och tillämpat och som används för att stärka
språket och inlärningen. Syftet med skapandet av dessa redskap har även varit att de ska ha
vissa specifika egenskaper och kunna användas till nytta för människan då redskapen ska
utföra särskilda saker. Men de spelar även stor roll för inlärningen då användandet av
artefakter främjar kommunikationen mellan individer, något som enligt Vygotskij är den
främsta faktorn för just kunskapsinlärning. Individer som använder redskap kommunicerar,
som en följd av detta, med varandra och därmed läggs en grund för en potentiell
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kunskapsinlärning. Kännetecknande för dessa artefakter är att de blir fler och fler till antalet
och används av fler och fler människor ju längre fram i tideräkningen vi kommer. Till dessa
artefakter kan läggas traditionella skolverktyg såsom penna och papper, men även nyare
verktyg såsom den för detta arbete aktuella mobiltelefonen (Forsell, 2011).
Enligt Säljö (2010) leder denna ständiga utveckling av intellektuella och praktiska redskap till
att kraven på vad vi människor förväntas kunna ständigt höjs. Det som tidigare ansågs svårt
och bara behärskades av ett fåtal har genom kommunikation och kunskapsdelning nått ut till
flertalet individer och kunskapen kring dessa redskap ses idag som trivial och allmän.
Enligt den sociokulturella teorin finns det inga begränsningar gällande en människas
kunskapsinlärning, varken som individ eller i grupp. Utvecklingen gällande till exempel den
nya informationstekniken gör att framtidens lärande till stor del kommer handla om att
behärska denna nya teknik och dess användningsformer. Detta kommer bli en naturlig del i
människans strävan efter att kommunicera och det kommer därmed krävas mer av den
enskilde individen vad det gäller dess läs- och skrivkunskap, då det inom de flesta arbetena i
framtiden kommer ställas krav på att den anställde kan använda dessa kunskaper för att
dokumentera sina arbetsuppgifter (Forsell, 2011).
Då dessa ovanstående verktyg beskrivna av Vygotskij anses ha stor betydelse för människans
lärande och kunskapsinhämtning är det därför av intresse för denna studie att undersöka just
artefakten mobiltelefonen och dess påverkan på inlärningsmiljön för elever med behov av
särskilt stöd på den aktuella skolan.
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Metod
Val av metod
Till denna kvalitativa fallstudie användes personliga intervjuer och så kallade kvalitativa
intervjufrågor. Trost (2010) menar att om man vill förstå människors sätt att agera och
resonera kring saker, bör man välja att göra en kvalitativ studie då frågeställningen i en sådan
studie utgår från att forskaren vill förstå och hitta mönster. Kvalitativa intervjuer
kännetecknas av att man som forskare ställer raka och enkla frågor som ger komplexa och
innehållsrika svar. I dessa kan man sedan, när man som forskare sammanställer sitt material,
finna en variation av många åsikter, mönster och tendenser som kan vara av intresse.
Ytterligare en fördel med valet av denna intervjumetodik är att forskaren utgår från mer öppna
frågeområden istället för snäva, exakta frågeställningar (Trost, 2010). Kännetecknande för en
kvalitativ intervju är även att man inleder intervjun med mer öppna frågor för att sedan som
intervjuare bli mer och mer avsmalnad och detaljerad med hjälp av till exempel teman
och/eller nyckelord (Bryman 2011).
Fallstudie
En fallstudie beskrivs av Merriam (1993) som att man undersöker en specifik företeelse. I
detta arbete handlar det om hur en skolas införande av ett mobilförbud i klassrummen har
påverkat inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd. Bryman (2011) menar att det
är fallet i sig självt som är det intressanta och definierar på så sätt en fallstudie. En fallstudie
är också användbar då man vill undersöka ett fenomen i dess normala miljö. Han menar också
att det nödvändigtvis inte enbart behöver röra sig om ett enskilt fall, utan det kan röra sig om
flera fall men inom samma undersökta fenomen.
Baserat på ovanstående anser jag att en fallstudie stämmer överens med den form av
undersökning jag valt att göra. Jag vill undersöka elever, speciallärare/specialpedagoger och
rektors uppfattning av fenomenet mobilförbudet på en specifik skola och därmed blir det mitt
fall.
Urval
Här användes ett så kallat bekvämlighetsurval då jag valde att undersöka en skola i min egen
geografiska närhet (Trost, 2010). Skolan är en mellanstor skola, belägen i en liten svensk stad
med två 7-9 skolor och ett sammanlagt upptagningsområde på cirka tjugotusen personer. Jag
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intervjuade skolans rektor, tre specialpedagoger alternativt speciallärare samt fyra elever som
alla får någon form av specialpedagogiskt stöd. Att jag inte intervjuade lika många lärare som
elever kommer sig av att på den undersökta skolan finns det fyra arbetslag från vilka en elev
från varje medverkade, medan bara pedagoger från tre av dessa arbetslag kunde delta i denna
undersökning.
Antalet informanter anser jag tillräckligt för denna fallstudie. Detta baseras på vad Trost
(2010) skriver om det är att föredra ganska få informanter då man gör en kvalitativ
intervjustudie. Blir antalet intervjuer för många, leder detta till att det insamlade materialet
blir ohanterligt och försvårar möjligheten att som forskare få en överblick och upptäcka alla
de viktiga detaljerna som förenar eller skiljer svaren åt.
Enligt Trost (2010) bör forskaren i de flesta kvalitativa intervjuer sträva efter variation bland
sina informanter och därför intervjuades två killar och två tjejer bland eleverna. Även vad det
gäller de vuxna informanterna, pedagoger och skolledare, intervjuades två kvinnor och två
män.
Eleverna valdes ut i samarbete med de intervjuade pedagogerna och gick alla i år 9 eftersom
de är de enda elever på skolan som upplevt undervisningen och inlärningsmiljön före och
efter mobilförbudet. Då skolan är organiserad i fyra arbetslag valdes en elev från varje sådant
ut. Rektor ansågs viktig att få med i arbetet då han/hon var den som bäst kunde ge svar på
varför skolan infört ett mobilförbud samt hur diskussionen kring detta förbud hade förts.
Genomförande
Först gjordes en pilotstudie där intervjufrågorna testades på en annan specialpedagog samt en
elev i samma ålder som mina informanter, för att som Trost (2010) skriver att på så sätt se hur
frågorna fungerade i praktiken. Efter konstruktiv feedback uppdaterade jag intervjufrågorna
(bilaga 1), bland annat genom att göra språket mer åldersadekvat för eleverna, till den version
som användes i detta arbete.
Elever, pedagoger och rektor tillfrågades om de kunde tänka sig medverka i denna studie
(bilaga 3-4) och gavs sedan ett utkast av intervjufrågorna i förväg. Detta för att på så sätt ge
informanterna tid och möjlighet att läsa igenom frågorna och fundera kring deras
svarsalternativ. Personer kan bli nervösa när de ställs inför oförberedda frågesituationer och
då detta kan få en negativ effekt på deras svarskvalité valdes detta sätt (Trost, 2010).
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Innan intervjuerna med eleverna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till elevernas
föräldrar (bilaga 2) för att informera om undersökningens syfte samt be dem om deras
tillstånd till undersökningen enligt Patel och Davidsson (2011). Före detta utskick till
vårdnadshavarna hade eleverna tillfrågats om de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju.
Detta gjordes via mejl för att göra det lättare för eleverna att avböja min förfrågan om de så
önskade, utan att de skulle behöva känna pressen det innebär att avböja förfrågan när vi står
ansikte mot ansikte.

Samtliga intervjuade personer informerades i förväg om att intervjun skulle spelas in och att
det inspelade materialet skulle raderas när denna rapport färdigställts. De fick även
information om att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun och dra sig ur
undersökningen (Trost, 2010 och Vetenskapsrådet, 2007).

Lärare, rektor och elever intervjuades alla en och en. Lärarna som intervjuades enskilt var en
kvinnlig specialpedagog som i arbetet kommer kallas Pedagog 1, en manlig speciallärare som
jag kommer kalla Pedagog 2 samt ytterligare en kvinnlig specialpedagog som får namnet
Pedagog 3. Alla tre pedagoger har arbetat länge på skolan och därmed varit med både före och
efter att mobilförbudet infördes. På skolan finns även en fjärde pedagog, en speciallärare, som
inte var tillgänglig för att delta i detta arbete.

Min upplevelse är att intervjuerna fungerade mycket bra. Jag uppfattade det som att
informanterna tyckte ämnet var intressant och de verkade alla förberedda inför intervjun och
svarade på ett vad jag uppfattade det som genomtänkt sätt. Jag fick också känslan av att
eleverna svarade som de verkligen tyckte på frågorna och inte påverkades av mig som
intervjuare. Enligt Trost (2010) finns det en risk att den som blir intervjuad svarar på ett sätt
som denna tror att intervjuaren vill att de ska göra, något jag inte upplevde i dessa fall. Som
grund hade jag mina frågor vilka jag utgick från och om svar behövde förtydligas ställde jag
följdfrågor utifrån samtalets utveckling.

Eleverna och pedagogerna som har samma nummer, till exempel elev 1 och pedagog 1
kommer även från samma arbetslag. Jag valde att göra så för att på ett tydligt sätt kunna dra
slutsatser om likheter och skillnader mellan elev och pedagog, men även mellan de olika
arbetslagen på skolan.
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Etiska överväganden
Utifrån det Vetenskapsrådets (2007) och Kvale (1997) skriver gällande god forskningssed har
ett antal etiska överväganden gjorts. Arbetets fokus skulle inte ligga på deltagarna som
personer, utan istället försökte jag understryka att det som var av intresse var deras egna
erfarenheter och uppfattningar gällande mobiltelefoners pedagogiska fördelar respektive
nackdelar gällande studiemiljön på den aktuella skolan.
De etiska principerna om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och
nyttjandekrav följdes då informanterna blev informerade om varför dessa intervjuer gjordes
och även om att de enbart kommer användas för detta examensarbete. Deras namn kan inte
identifieras i arbetet, vilket de fick vetskap om. Innan intervjuerna påbörjades fick de även
vetskap om att de hade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande och att de gärna fick
ta del av arbetet vid ett senare tillfälle (Vetenskapsrådet, 2007).

Bearbetning och analys
Jag har valt att tolka mitt resultat med inspiration från den fenomenografiska ansatsen. Där
strävar forskaren efter att med hjälp av fenomenografin beskriva, analysera samt förstå
människors tankar gällande ett utvalt fenomen. Fokus för forskaren ligger mer på att försöka
förstå ett fenomen snarare än att förklara det och att diskutera hur olika individer uppfattar
samma företeelse (Eklund, 2008) vilket jag anser passar mitt arbete bra. Även Marton och
Booth (2000) anser att fenomenografin är att bra val gällande analyser av data man samlat in
då denna ansats finner variationer i olika individers sätt att betrakta ett fenomen. Beroende på
förväntningar, erfarenheter och bakgrund kan olika individer ha olika uppfattningar av samma
fenomen.

Den här analysmodellen lägger stor vikt på att man som forskare fördjupar sig i den insamlade
data man har. Så efter att ha gjort intervjuerna transkriberade jag dem strax efteråt och
påbörjade därefter själva bearbetningen av det insamlade materialet.

Både Bryman (2011) och Lantz (2007) framhåller bearbetningen som en väsentlig del av ett
vetenskapligt arbete då det är i denna fas som forskaren fokuserar på att finna själva kärnan,
det väsentliga i intervjusvaren. Själva kopplingen mellan det undersökta fenomenet och
informanternas uppfattningar gällande detta ska identifieras här. Bryman (2011) menar vidare
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att det nu handlar om att hitta teman och försöka dela in det insamlade materialet utifrån de
teman som passar in.

De olika stegen inom den fenomenografiska analysmodellen beskrivs av Patel och Davidsson
(2003). Första steget handlar om att man som forskare beskriver, läser igenom och bekantar
sig med insamlad data. Nästa steg handlar om att försöka identifiera mönster och tendenser.
Det gjorde jag genom att försöka hitta skillnader och likheter i informanternas svar. Det tredje
steget blev att utifrån informanternas svar, skapa olika kategorier där deras respektive svar
hörde hemma. Liknande svar om till exempel fördelar med mobilförbudet delades in i samma
kategori och denna indelning ligger sedan till grund för den resultatredovisning jag har senare
i arbetet. Det avslutande steget i den fenomenografiska analysen innebar att jag som forskare
fokuserar på att förstå fallet och se om den data som samlats in på ett uttömmande sätt svarar
mot arbetets frågeställningar eller om kompletterande intervjuer behövdes göras för att på så
sätt uppnå mättnad i fallet. Jag bedömde det som att mängden insamlade data var tillräcklig
och nöjde mig därmed med de åtta intervjuer som genomförts på den utvalda skolan.

Studiens reliabilitet och validitet
Jag valde metod utifrån mitt syfte med studien. Detta då bland annat Nilholm (2016) menar
att man i syftet ska kunna se vad man önskar uppnå med studien och att den undersökning
man väljer att göra blir ett medel för att uppnå det valda syftet.

Viktigt att tänka på när man gör en kvalitativ intervjustudie är att kontrollera sina
intervjufrågor så de verkligen ger svar på det man som forskare verkligen vill få svar på. Det
kan göras genom att man först gör en pilotstudie så man får en respons på frågornas styrkor
och eventuella svagheter. Jag valde att testa mina ”elevfrågor” på en elev i motsvarande ålder
och mina ”pedagogfrågor” på en lärare från en annan skola. Därefter gjorde jag några
småjusteringar gällande formuleringen på någon fråga och valde även att byta ut något ord
som eleven hade svårt att förstå. Efter dessa förändringar genomfördes intervjuerna och vid
dessa tillfällen har jag försökt vara lyhörd och vid behov ställt nödvändiga följdfrågor. Jag
anser det vara en fördel att jag var ensam i mitt arbete och därmed genomförde alla intervjuer
själv, då intervjuerna därmed blev så lika varandra som möjligt. Det finns annars en risk att
olika intervjuare påverkar informanterna på olika sätt, vilket i sin tur kan påverka svaren man
får. En nackdel med att vara ensam intervjuare kan vara att man är den ende som sedan tolkar
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informanternas svar. Är man flera intervjuare kan man diskutera insamlad data och även i så
fall varför man kan tänkas ha olika tolkningar (Trost, 2010).

Jag anser mig fått svar på det jag hade som mål att undersöka och utifrån detta resultat anser
jag att min studie har god validitet.

Specialpedagogisk relevans
Om studiemiljön i klassrummen inte är tillräckligt god och eleverna därmed har svårt att
tillgodogöra sig undervisningen kommer detta troligtvis vara en bidragande orsak till att vissa
elever får svårt att uppnå de kunskapskrav som ställs på dem. Därmed känns ämnet gällande
mobiltelefoners påverkan på studiemiljön i högsta grad som en fråga med specialpedagogisk
relevans då det ofta är specialläraren/specialpedagogen som får i uppdrag att arbeta med dessa
elever i behov av extra stöd. Det ligger även i specialpedagogen/speciallärarens uppdrag att
arbeta med skolutveckling och lärmiljöer vilket ytterligare styrker arbetets specialpedagogiska
relevans.
Som en följd av detta finns det ett klart intresse för att vidga forskningsfältet på området, för
att på så sätt se hur mobiltelefonens närvaro i klassrummet påverkar elevens studiemiljö och
därmed dess möjlighet till inlärning och måluppfyllelse. En förhoppning är att studien ska
kunna ge en bild av vilka möjligheter och risker ett mobilförbud i klassrummen medför och
hur detta förbud kan förankras i ett specialpedagogiskt förhållningssätt.
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Resultat och analys
Elevers syn på mobiltelefonen i klassrummet
I dessa avsnitt redogörs i tur och ordning för vad de fyra eleverna, de tre pedagogerna och
skolans rektor svarat under intervjuerna gällande hur deras studiemiljö och arbetssituation
påverkats av skolans införande av ett mobilförbud. Det kommer även förklaras varför skolan
valt att införa ett sådant förbud.
Under respektive rubrik (baserad på intervjufrågorna) återges informanternas intervjusvar i en
sammanfattad form och efter varje sådant avsnitt följer en tolkningsdel, där det redogörs för
observerade tendenser och likheter/skillnader i deras svar. I denna del kommer även vissa
citat från intervjuerna att redovisas.
Kapitlet avslutas med en analysdel där resultatet kopplas till litteraturen gällande arbetets
teoretiska ram.

”Det beror på
vilken lärare
man har”
(Elev 1)

”Det är liksom
mer
koncentration i
klassen”
(Elev 2)

Mobilförbudets
inverkan på
studiemiljön i
klassrummen

”Ingen
skillnad, vi fick
inte ha dem
innan heller”
(Elev 3)

”Man jobbar
med det som
man ska”
(Elev 4)

Figur 1: Citat från de intervjuade eleverna gällande hur studiemiljön i klassrummen påverkats av mobilförbudet.
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Mobilförbudets inverkan på studiemiljön i klassrummen
Elev 1 anser sig inte märkt av mobilförbudet så mycket, men menar att det innan förbudet var
lugnt i klassrummet eftersom alla hade hörlurar till mobilen. Nu har inte alla hörlurar till
datorn, vilket leder till att de sitter och pratar istället. Elev 1 anser vidare att det bara är ett
fåtal i klassen som lämnar in mobilerna. De säger att de lagt dem i skåpen, men även om
läraren ser mobilen i fickan låter de den vara där trots att det är emot reglerna.
Avslutningsvis anser elev 1 att ljudnivån i klassrummet styrs mer av vilken lärare de har än
vad mobilförbudet påverkar.
Elev 2 anser att det blivit lugnare och mer koncentrerat i klassen sedan mobilförbudet
infördes. Mobilerna gjorde så att många inte hängde med på genomgångar, grupparbeten och
annat där tanken var att man skulle kommunicera med varandra. En annan följd är också
enligt elev 2 att man tvingats kommunicera med många fler i klassen än vad man gjorde innan
och därmed lärde känna fler av klasskamraterna.
En negativ följd av mobilförbudet kan dock enligt elev 2 vara att det ibland blir för långtråkigt
att bara sitta och lyssna och jobba i flera timmar som han/hon uttrycker det. Där hade det
enligt denna elev varit skönt att kunna plocka fram mobilen i 10 minuter och tagit lite rast för
att få ny energi.
Elev 3 anser inte att införandet av ett mobilförbud har påverkat honom/henne nämnvärt då de
i dennes klass redan haft en regel gällande att de inte får ha mobilen på sig. Dock har han/hon
hört från kompisar i andra klasser på skolan att de anser att det blivit mer arbetsro i deras
klasser efter förbudet.
En negativ följd enligt elev 3 är att det kan bli tjatigt när lärarna blir irriterade då någon glömt
stänga av ljudet på sin inlämnade mobil och ljudet då stör undervisningen.
Även elev 4 anser att det blivit mer koncentration på skolarbetet efter mobilförbudet infördes.
Han/hon anser att om man har mobilen nära sig kan man lätt känna sig stressad över att man
vill kolla vem som messat alternativt ringt och då tappar man ofta bort sig.

Tolkning av intervjufråga 1-3
Baserat på svaren på dessa frågor framträder det i analysen att tre av fyra elever klart anser att
mobilförbudet har bidragit till att det har blivit lugnare i klassrummet och att det därmed är
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lättare att koncentrera sig på skolarbetet. Eleverna 2-4 har alla upplevt och/eller hört att
studiemiljön förbättrats i och med att koncentrationen ökat, stressen av att ständigt vara
uppkopplad och nåbar minskat och att kommunikationen mellan eleverna ökat.
”Man jobbar med det man ska” (elev 4)

Eleverna ger flera konkreta exempel på att man till exempel inte hade hängt med på
genomgångar och liknade ifall de haft sin mobiltelefon eftersom man då får sms och notiser,
vilket medför att man tappar fokus och glömmer bort var man jobbar.
Både elev 3 och elev 1 nämner saker som visar hur stor betydelse själva läraren har för
studiemiljön i klassrummen och att denne är viktigare för studiemiljön än själva
mobilförbudet. Elev 3 genom att säga att han/hon inte märkt någon skillnad eftersom de ändå
inte fick ha mobilerna på sig ens innan mobilförbudet infördes och elev 1 genom att berätta
om att nu är det mer högljutt i klassrummen eftersom eleverna inte fokuserar på mobilen
längre utan istället pratar med varandra.
”Det beror på vilken lärare man har med ljudnivån, mer än att det är ett mobilförbud” (Elev 1)

Elev 1 pratar här om att han/hon upplever att regeln gällande mobilförbudet inte riktigt
efterlevs i hans/hennes arbetslag och att han/hon anser att läraren har större betydelse för
studiemiljön än vad förbudet i sig har.
De fåtal negativa följder av mobilförbudet som eleverna nämner handlar om att elev 1
upplever att det blivit högljutt i klassrummen samt att elev 2 tycker att den studiero som
präglar klassrummen kan kännas långtråkig.
”Jo, det är liksom att ibland blir det för långtråkigt att man bara ska sitta och lyssna eller jobba i
flera timmar” (Elev 2)

Elev 3 kan även uppleva att lärarna blir tjatiga när de försöker upprätthålla regeln. Elev 4
tycker att så länge eleverna får ha mobilen på sig under rasterna så finns det inget negativt
med mobilförbudet.
Så av intervjusvaren framgår att alla elever upplever att mobilförbudets syfte, det vill säga att
uppnå ökad studiero och en förbättrad arbetsmiljö för elever och pedagoger i klassrummen, är
ett bra och önskvärt syfte. Detta är något de själva vill, dock önskar elev 1 att undervisande
lärare kunde bli bättre på att genomföra detta i praktiken också.
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Hur mobiltelefoner skulle användas om förbudet hävdes

”Lyssna på
musik och
kolla upp”
(Elev 1)

”Som en liten
bensträckare
på sociala
medier”
(Elev 2)

Hur mobiler skulle
användas om
förbudet hävdes

”Vi vet alla att
vi jobbar
bättre utan att
ha dem på”
(Elev 3)

”Antagligen
skulle man
kolla på social
medier”
(Elev 4)

Figur 2: Citat från de intervjuade eleverna gällande användning av mobiler om förbudet hävdes.

Elev 1 tror att han/hon hade använt den främst till att lyssna på musik, men även för
informationssökning. Mobilen föredras då den är smidigare att arbeta med och det går
snabbare att använda den jämfört med datorn.
Att mobilen hade varit ett störande moment och tagit fokus från skolarbetet tror elev 2. Men
det hade ändå varit bra att ha den i klassrummet så man hade kunnat ta en liten ”bensträckare”
på sociala medier ibland. Elev 2 föredrar mobilen framför datorn då den är mindre krånglig
och snabbare.
Elev 3 tror att det inte skulle påverka dennes klass eftersom eleverna där är medvetna om att
de jobbar bättre utan den. Han/hon tror inte eleverna skulle titta på mobilen hela tiden, utan
märker man att man får ett meddelande kanske man jobbar vidare i 10 minuter för att sedan
kolla. Eleven anser att allt de behöver finns i datorn men att mobilen är smidigare.
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Att eleverna skulle sitta och kolla på sociala medier och inte jobba tror elev 4. Han/hon
känner inte heller något behov av att ha den som arbetsredskap då de nu fått egna datorer.

Tolkning av intervjufråga 4
Det vanligaste förekommande argumentet för att använda mobiltelefonen istället för
elevdatorn är att mobilen är smidigare och enklare då eleverna är mer vana vid att använda
denna. Att mobilen även kan fungera som en ”energikick” och något som bryter av det
jobbiga arbetspasset förs också fram som argument.
”Jag tror inte det är något superproblem med att vi inte får ha mobilen, utan det är mer att det är lite
irriterande typ att någon säger till oss att vi inte får” (Elev 3)

Det framstår också som att eleverna inte ser något större behov av att återfå mobiltelefonen i
klassrummet. Visst tycker vissa av dem att det vore lite smidigare och lite roligare om de fick
ha den igen, men tre av fyra elever nämner själva att det åter troligtvis skulle leda till ett
minskat fokus på skolarbetet.

Elevernas uppfattning av begreppet studiero
Studiero betyder för elev 1 att man ska ha det lugnt och skönt i klassrummet och kunna
studera på ett sätt som gör att kunskaperna fastnar i huvudet. Helt tyst behöver det dock inte
vara, om en lärare hjälper en annan elev upplever inte elev 1 att han/hon störs.
Elev 2 anser att studiero uppnås när en elev kan koncentrera sig på sitt skolarbete utan att
någon stör och bryter koncentrationen. Det behöver inte vara helt tyst, det kan snarare ses som
lite jobbigt, utan lite prat är okej så länge det inte handlar om skrik och liknande.
Att få jobba utan att någon stör hela tiden, det är studiero för elev 3. Beroende på vad man
jobbar med så behöver det inte vara helt tyst i klassrummet. Men eleven understryker att har
läraren sagt att det ska vara tyst så ska det också vara tyst, annars är det inte studiero.
För elev 4 är det viktigt att det inte är stökigt och att ingen stör när man ska jobba. Studiero
uppnås bara om man får jobba ostört även om det är andra i samma klassrum. Det är också
viktigt att själv tänka på att inte störa andra när de jobbar enligt elev 4.
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Tolkning av intervjufråga 5
Alla eleverna definierar studiero som att inte bli störd när man arbetar. Det behöver inte vara
helt tyst, det kan till och med ses som jobbigt, men det får inte vara skrik och skratt som gör
det svårt att koncentrera sig.
”Man kan inte koncentrera sig när det blir för tyst, så lite prat ska det finnas men inte för mycket
skratt eller skrik eller sånt” (Elev 2)

Speciallärare/specialpedagogers syn på mobiltelefonen i klassrummet
Nedan följer skolans speciallärare och specialpedagogers syn på hur mobilförbudet påverkat
studiemiljön i klassrummen, deras egen arbetssituation, hur de skulle använda mobiltelefonen
om regeln hävdes samt vilken betydelse de lägger i begreppet studiero.

”Men jag kan
inte muddra
eleverna”
(Pedagog 1)

”Mycket
lättare att stå
upp för
förbudet”
(Pedagog 2)

Mobilförbudets
inverkan på
studiemiljön i
klassrummen

”Det har blivit
en ökad
tydlighet”
(Pedagog 3)

Figur 3: Citat från de intervjuade pedagogerna gällande hur studiemiljön påverkats av mobilförbudet.

Mobilförbudets inverkan på studiemiljön i klassrummen
Pedagog 1 anser att det skett en klar förbättring sedan mobilförbudet infördes, detta visar sig
genom att det är betydligt lugnare i klassrummen. Han/hon är medveten om att vissa elever
ändå har mobilen i fickan och smygtittar på den ibland, men ser inte detta som ett så stort
problem.
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Dock anser han/hon det vara bekymmersamt att eleverna får välja mellan att ha den inlåst i
sitt skåp eller lägga den i en mobillåda i klassrummet under lektionstid. Detta leder till att
elever säger att de har lämnat den i skåpet, men de har den egentligen i fickan. Pedagog 1
hade föredragit att alla mobiler ska läggas i mobillådan, detta ger bättre överblick och blir
lättare att kontrollera.
Han/hon berättar också att de i dennes arbetslag gör undantag från regeln. Bland annat genom
att vissa elever får använda mobilen till olika stödprogram som eleverna tycker funkar bättre
på mobilen jämfört med datorn. Även vad det gäller att lyssna på musik görs det undantag då
vissa elever som inte har rätt sorts sladd till datorn istället får lyssna på musik på mobilen
under lektionstid. Pedagog 1 anser inte detta vara bra med motiveringen att börjar man tumma
på besluten så kommer det att utnyttjas av eleverna.
Pedagog 2 berättar att i dennes klass på 30 elever så påverkas den stora massan inte alls av
förbudet då de ändå inte har mobilen med sig till lektionen. Utan det rör sig om fem till sex
elever som lärarna ständigt får påminna om att lämna ifrån sig mobilerna.
Det är även just dessa fem/sex elever som pedagog 2 anser har gynnats mest av förbudet, då
mobilerna tidigare gjorde att de tappade fokus under lektionerna på grund av att de stördes.
Specialläraren tycker också att förbudet gjort det mycket lättare att stå upp för studiemiljön
när det finns en så tydlig regel. Det blir mindre diskussion, eftersom regeln så tydligt talar om
vad som är rätt och fel och detta ger en trygghet till lärarna enligt pedagog 2.
Pedagog 3 tycker inte mobilförbudet påverkat dennes arbetslag och elever nämnvärt då de
ändå alltid samlat in mobilerna där. Han/hon tycker dock att det överlag på skolan blivit en
ökad tydlighet då man numera ska kunna förvänta sig att alla gör likadant. Förbudet har också
lett till en ökad trygghet både för elever och lärare då det numera är en minskad risk för
filmning, fotografering och liknande på lektionerna.
Det har blivit bättre fokus och koncentration på lektionerna då det nu är ett störningsmoment
mindre där som tidigare stal uppmärksamhet från flera elever enligt pedagog 3.
Dock har han/hon märkt av att det kan uppstå viss irritation mellan kollegor på skolan då alla
lärare trots en tydlig regel inte gör likadant. Detta får till följd att elever som måste lämna in
mobilerna tycker de lärarna är dumma medan de lärarna som inte följer förbudet lika strikt
anses vara snälla. Denna situation uppstår ganska ofta och leder till diskussioner som tar
mycket kraft och energi enligt pedagog 3.
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Tolkning av intervjufråga 1-3
Alla pedagoger tycker att det blivit mycket lugnare på lektionerna då eleverna nu lättare kan
koncentrera sig på skolarbetet och lärarna lättare kan stå upp för förbudet utan efterföljande
diskussion om vad som är rätt eller fel. Men två av tre nämner att den stora massan har inget
behov av ett förbud då de koncentrerar sig på sina studier oavsett förbud eller inte.
Att ge eleverna två alternativ för var mobilen kan förvaras under lektionstid är, som pedagog
1 påpekar, inte helt idealiskt och inbjuder till bekymmer. Skulle lådan i klassrummet vara det
enda godkända alternativet så går det lätt att kontrollera vilka elever som inte lämnat in,
istället för som nu behöva lita på att mobilen verkligen är i skåpet när eleven påstår det. För
som två av pedagogerna säger går inte detta att till fullo lita på. Det framstår som att den
undersökta skolan genom en otydlig regelskrivning öppnat upp för diskussioner och
otydlighet.
”de ska bli vuxna och de måste lära sig förhålla sig till den här mobilen” (Pedagog 1)

Ett argument som skulle kunna ses som en nackdel med ett förbud är det pedagog 1 nämner
om att ett mobilförbud inte lär eleverna hur de ska hantera mobilerna på ett korrekt sätt. Hur
ska de lära sig detta om skolan enbart har ett förbud? För när de blir vuxna och får ett jobb
behöver de kunna detta, där finns oftast inga tydliga regler såsom de på skolan som styr dem
från att göra fel.
En annan sak som pedagog 3 lyfter är att mobilförbudet bidragit till en tryggare miljö för
eleverna då de inte behöver vara oroliga för att smygfilmas eller liknande under lektionstid.
Detta är även ett giltigt argument för lärare då även de ska kunna arbeta i klassrummen utan
att riskera att smygfilmas och hängas ut på olika forum.
De negativa följder som pedagogerna räknar upp verkar mer ha att göra med att skolan inte
sett till att ge rätt förutsättningar för att regeln ska kunna efterföljas, till exempel vad det
gäller bristen på tillgång till hörlurar samt att alla lärare inte följer reglerna trots att det är
bestämt att alla ska göra det.
”så fort man börjar tumma på besluten så utnyttjas det” (Pedagog 1)

Att vissa lärare inte anser sig vilja alternativt inte klarar av att följa regeln gällande
mobilförbudet verkar inte vara en negativ följd av själva regeln i sig. Utan detta verkar mer
vara ett större bekymmer som måste hanteras av skolans rektor. Pedagog 3 är tydlig i sin åsikt
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gällande att om skolan har enats om ett förbud så ska detta efterlevas av alla pedagoger,
oavsett om man gillar regeln eller inte. Har man som lärare åsikter om förbudets vara eller
icke vara får man lyfta det vid rätt tid och tillfälle, att bortse från regeln kan aldrig vara rätt
väg att gå.

Mobilförbudets påverkan på lärarens arbetssituation
Pedagog 1 anser inte att dennes arbetssituation har påverkats så mycket. Det funkar klart
bättre när mobilerna inte är framme, svårare än så är det inte. Han/hon säger att ibland
glömmer han/hon bort att samla in mobilerna när eleverna jobbar i hans/hennes lilla grupp,
men anser inte detta vara något problem för där syns det tydligt om mobilen används.
Att det blivit lättare att ta stöd i regeln vid diskussioner samt att koncentrationen har
förbättrats i klassrummen lyfter pedagog 2 fram som två saker som underlättat dennes
arbetssituation.
Pedagog 3 märker som tidigare sagt ingen skillnad då de inte gör något annorlunda idag än
tidigare, de har alltid samlat in mobilerna och gör så även nu.

Tolkning av intervjufråga 4
Här återkommer pedagog 2 till tryggheten regeln ger för läraren, att det blir mindre
diskussioner med en tydlig regel. Pedagog 1 anser lite motsägelsefullt att han/hon inte märker
av regeln något nämnvärt, men att det trots det utan tvekan blivit bättre sedan den infördes.
Pedagog 3 märker ingen skillnad då de i dennes arbetslag alltid samlat in mobilerna, även
innan regeln infördes.

Hur mobiltelefoner skulle användas om förbudet hävdes
Pedagog 1 anser sig inte ha något behov av att använda mobilen då han/hon hellre använder
sin dator. Detta gäller även för eleverna, med de tidigare nämnda undantagen för olika
stödprogram.
Pedagog 2 anser inte att han/hon behöver mobiler i sin yrkesroll då det räcker gott med
datorn. Han/hon vill inte heller att eleverna ska använda mobilen då detta enligt pedagog 2
skulle få mycket negativa konsekvenser för de elever som har svårt att koncentrera sig.
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Att datorn är ett mycket bättre arbetsverktyg än mobilen anser pedagog 3 och ser inget behov
av att använda mobilen i klassrummen.

Tolkning av intervjufråga 5
Ingen av de tre pedagogerna anser att mobilen behövs som ett arbetsredskap i klassrummen.
Pedagog 2 uttrycker även en oro för att studiemiljön skulle kraftigt försämras om man åter
tillät mobiltelefonerna i klassrummen.
”nu har alla elever varsin dator och det anser jag är ett mycket bättre verktyg än en mobiltelefon”
(Pedagog 3)

Pedagogernas uppfattning av begreppet studiero
”Det här sorlet
är inte
studiero för
mig”
(Pedagog 1)

”Väldigt väldigt
olika i olika
klasser”
(Pedagog 2)

Uppfattningar
gällande begreppet
studiero

”När eleverna
gör det de
ska på
lektionerna”
(Pedagog 3)

Figur 4: Citat från de intervjuade pedagogerna gällande hur de uppfattar begreppet studiero.

Enligt pedagog 1 är det studiero när det är väldigt tyst när eleverna jobbar, det ska inte vara
något prat om annat överhuvudtaget. Sorlet som ofta förekommer i klassrummen anser
han/hon stör studieron och leder ofta till att elever med specialpedagogiska behov störs. Om
eleverna fått en uppgift som kräver att de pratar med varandra är det annorlunda, då är ett
visst prat naturligtvis önskvärt men i övrigt ska det vara tyst enligt pedagog 1.
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Studiero i en klass kan vara väldigt olika enligt pedagog 2. Han/hon nämner en klass där det
kan vara ganska mycket aktivitet och prat, men klassen får ändå väldigt mycket arbete utfört.
Detta medan det i andra klasser måste vara helt tyst, annars störs studiedisciplinen och för lite
blir gjort.
Pedagog 3 likställer studiero med att eleverna får möjlighet att utföra de uppgifter de blivit
tilldelade utan att bli störda. Detta kan i vissa situationer innebära att det är helt lugnt och tyst
medan det i vid andra tillfällen kan vara okej att det är lite småpratigt så länge det handlar om
den givna uppgiften.

Tolkning av intervjufråga 6
Ett återkommande tema för denna fråga är att alla lärarna pratar om tystnad i klassrummen
som viktig för studieron. Det behöver inte vara detsamma som total tystnad, med vissa typer
av arbetsuppgifter är det inte ens önskvärt, men det ska vara rätt sorts prat ifall detta ska vara
tillåtet. Kräver uppgiften att man som elev ska diskutera är det studiero så länge pratet i
klassrummet sker på rätt nivå och handlar om arbetsuppgiften.
”Olika förväntningar ger olika krav på studiero” (Pedagog 3)

Att man som pedagog måste ha olika krav eller förväntningar på olika elever och till och med
på olika klasser nämner också alla tre pedagoger. Vad vissa elever klarar av, gör inte andra
och detta måste läraren kunna hantera och anpassa uppgiften utifrån.

Rektors syn på mobiltelefonen i klassrummet
Avslutningsvis i intervjudelen av detta arbete kommer rektor att först få klargöra varför
skolan idag har ett mobilförbud, men också ge sin syn på hur detta påverkat studiemiljön i
klassrummen, hur han/hon tycker att mobiltelefonen skulle användas om den var tillåten igen
samt vad ordet studiero betyder för honom/henne.

Behovet av ett mobilförbud i klassrummen
Enligt skolans rektor har mobilfrågan varit något som diskuterats noga under många år och
lett till en gradvis skärpning av reglerna under årens gång. Detta började diskuteras redan runt
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år 2006 då man på skolan bestämde att mobilerna skulle vara undanstoppade och avstängda.
Grundtanken var att så länge mobilerna inte syns så är de inte heller något bekymmer.
Efter ytterligare några år, runt 2010, insåg man enligt rektor att den dåvarande
regelskrivningen inte räckte till utan behövde uppdateras. Anledningen till detta var att man
ansåg att det fanns tillfällen då mobilen kunde användas som ett pedagogiskt hjälpmedel,
därför tilläts den i klassrummet om läraren beslutat detta.
Men även denna version av reglerna visade sig enligt rektor ha brister och till hösten 2016
gjorde man en gedigen analys som rektor uttrycker det och kom fram till att man behövde
förtydliga reglerna kring mobiltelefonens användande ytterligare. Anledningen till detta var
att lärarna på skolan tolkade den dåvarande skrivningen olika, vilket gjorde att det blev
otydligt för eleverna när mobilen fick användas eller inte. Denna otydlighet påverkade
studiemiljön negativt och ledde till flera diskussioner mellan lärare och elev/elever gällande
vilka regler som gällde berättar rektor. Han/hon berättar vidare att även om detta inte var
något större bekymmer i åtta av tio klassrum så var bekymret så pass stort i övriga två klasser
att skolan bestämde sig för att införa en tydligare regelskrivning som både lärare och elever
skulle ha lätt för att förstå så att inga onödiga diskussioner gällande vad som är och inte är
tillåtet skulle uppstå.
Avslutningsvis återkommer rektor till att huvudanledningen till varför ett mobilförbud
infördes var för att uppnå en förbättrad studiemiljö i klassrummen. Detta då mobiltelefonerna
bidrog till en ökad distraktion för flera elever.

Tolkning av intervjufråga 1
På denna skola har man länge haft en regel gällande mobiltelefonernas användande i
klassrummen, men denna regel har vid två tillfällen uppdaterats till dagens nuvarande version.
Även rektor pratar om att de flesta klasser/elever sköter detta utan att ett förbud skulle vara
nödvändigt, men för att det ska bli så tydligt som möjligt både för elev och lärare anser
han/hon att dagens nuvarande regelskrivning behövs och att det primära syftet är att uppnå en
bättre studiemiljö i klassrummen.
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Mobilförbudets inverkan på studiemiljön i klassrummen
Rektor berättar att en positiv effekt av mobilförbudet är att det gemensamma
förhållningssättet kring denna fråga har bidragit till en ökad tydlighet och struktur gällande
hela undervisningssituationen. Detta i sig har sedan enligt rektor lett till en ökad studiero och
förbättrad studiemiljö för eleverna. Den tidigare osäkerheten som fanns, både bland elever
och personal, ledde till att flera elever hade svårigheter att hantera situationen kring mobilerna
på ett bra sätt och detta hade negativa följder på deras skolarbete.
De tydligare riktlinjerna har även enligt rektor bidragit till ett ökat lugn för lärarna då de inte
längre behöver lägga tid och energi på att förklara vad som gäller vid olika situationer.
Stressen kring mobilfrågan har kraftigt avtagit vilket i sig får en positiv effekt på
undervisningssituationen. Kraft som tidigare behövde läggas på diskussioner kring mobilens
vara eller icke vara i klassrummet kan nu istället läggas på undervisningen vilket rektor tycker
är en helt korrekt prioritering.
Rektor vill även lyfta att han/hon vet om att vissa lärare känt sig till viss del hämmade av
detta mobilförbud. Dessa pedagoger har genom åren sett att mobiltelefonerna är ett viktigt
arbetsredskap i olika lektionsmoment och numera kan de känna att de bromsas i sitt arbete att
utveckla arbetsmetoder där mobiltelefonen tidigare har varit ett viktigt verktyg. Rektor vill
dock förtydliga att det är inget totalt mobilförbud som införts, utan om en pedagog kan lyfta
fram väldigt tydliga argument för hur man kan använda mobiltelefonen i undervisningen utan
att studiemiljön påverkas negativt så är detta tillåtet.

Tolkning av intervjufråga 2-4
Att alla lärare, om inte annat avtalats i samråd med rektor, ska göra på samma sätt och att
detta ska leda till ett lugn och en trygghet i klassrummen är det återkommande temat genom
hela intervjun med skolans rektor.
Anser sig vissa lärare att de är hämmade i sin undervisning av mobilförbudet och om de har
en tydlig pedagogisk tanke kring hur de skulle vilja använda mobilen som ett arbetsredskap i
klassrummet, utan att studieron påverkas negativt, bör detta tas upp för diskussion bland
skolans lärare.
”de har känt att de hämmats gällande att utveckla vissa metoder där mobiltelefonen skulle varit ett
viktigt verktyg”
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Regelns syfte är att förbättra studiemiljön. Kan de lärare som anser sig hämmade av förbudet i
sin undervisning visa att en god studiemiljö går att uppnå med mobilen i klassrummet, bör
detta diskuteras inom personalgruppen enligt rektor. På samma sätt som skolan noga har
diskuterat igenom vilka positiva följder ett mobilförbud kan anser rektor att man även bör
lägga motsvarande tid och kraft på att reflektera över de risker ett förbud kan medföra.

”Vi ville ha en
förbättrad
studiero i
klassrummen”

”Lättare och
tydligare att då
kunna säga så
här ska det
vara”

Rektors syn på
mobiltelefonen i
klassrummen

”Det handlar
ytterst om att
lära eleverna
ta ansvar för
sina studier”

”vi pratar om
lektionens
innehåll och de
uppgifter vi
har”

Figur 5: Citat från intervjuad rektor gällande mobilens påverkan i klassrummen.

Hur mobiltelefoner skulle användas om förbudet hävdes
Rektor är väl medveten om att mobiltelefonen i sig skulle kunna tillföra en del positivt till en
undervisningssituation, men då han/hon är övertygad om att skolan skulle få tillbaka många
av de problem som de tidigare haft och som mobilförbudet är ämnat att motverka så är det i
nuläget absolut inte aktuellt att åter tillåta mobilerna i klassrummen.
Han/hon nämner även att det går att konstatera att man sedan skolan införde en en-till-en
satsning där varje elev fick varsin dator har börjat se att liknande problem som fanns kring
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mobiltelefonen även börjar uppstå kring elevdatorerna. Problemen är inte i närheten lika stora,
men detta visar enligt rektor på behovet av att inte enbart införa ett förbud utan att istället hela
tiden ha en aktiv dialog med eleverna om hur lektionstiden bör användas. Till syvende och
sist handlar det ändå faktiskt om att lära eleverna att ta ett eget ansvar för sina studier så att de
ska få en så god utbildning som möjligt avslutar rektor med att säga. Att elever kommer
försöka bryta mot reglerna, oavsett vilka regler det rör sig om, är rektor medveten om. Därför
är det enligt honom/henne viktigt att få med sig så många elever som möjligt i denna process.

Tolkning av intervjufråga 5
Även rektor anser att de negativa följderna av att åter tillåta mobiltelefonen i klassrummet
klart överstiger de eventuella positiva följderna, något som alla tre pedagoger och flertalet
elever var inne på.
”det handlar ytterst om att vi lär eleverna att ta ansvar för sina studier”

På samma sätt som pedagog 1 pratar också rektor om att det räcker inte bara att som skola
införa ett förbud och sedan tro att allt blir bra efter det. Det kommer alltid finnas elever som
försöker kringgå dessa regler, därför är det som rektor säger mycket viktigt att man som lärare
har en pågående dialog med eleverna om varför de olika reglerna finns och vad man som
skola vill uppnå med dessa.

Rektors uppfattning av begreppet studiero
Rektor förknippar ordet studiero med att man i klassrummet har en situation där elever och
lärare känner att de kan ägna sig åt lärandet på det sätt de önskar, det finns inte störande
moment som hindrar inlärningsprocessen.
Rektor säger sig vara en ivrig förespråkare för det dialogiska klassrummet och då är det ett
klassrum där elevernas röster hörs, de samtalar om olika saker, det är interaktion mellan
elever och interaktion mellan lärare och elever. Så önskar rektor att det ska fungera i ett
klassrum. Men han/hon är också tydlig med att detta måste ske på ett sådant sätt att det inte
blir prat om annat, utan man pratar om lektionens innehåll och de uppgifterna som delats ut
utan att koncentrationen störs. Då har studiero uppnåtts enligt rektor.
”Det är inte själva pratandet i sig som stör lektionen, utan det är vad man pratar om och hur man
pratar om det”
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Men han/hon menar även att detta beror på situationen. Har lärarna delat ut en uppgift som
kräver att eleven jobbar tyst och enskilt så betyder studiero i det läget att det ska vara helt tyst
i klassrummet.

Tolkning av intervjufråga 6
På den avslutande frågan svarar rektor på samma sätt som alla pedagoger och elever gjort,
nämligen att studiero inte behöver betyda absolut tystnad. Utan det handlar mer om att
ljudnivån i klassrummet inte är för hög och att eleverna på bästa sätt kan koncentrera sig på
uppgiften de blivit tilldelade. Olika uppgifter kräver olika slags studiero, det verkar alla
intervjuade, såväl elever, pedagoger och rektor, eniga om.

Analys och teoretisk tolkning
Valet av en sociokulturell tolkningsvinkel till detta arbete visade sig fungera väl då flera av
informanternas svar handlar om mobiltelefonens negativa effekt på kommunikationen i
klassrummen. Forsell (2011) lyfter i sin bok fram att enligt det sociokulturella perspektivet så
sker lärande kollektivt och i samspel med andra individer och detta återkommer flera av de
intervjuade till i sina svar. Elev 2 pratar om att en följd av förbudet är att eleverna nu måste
prata både mer med varandra och även med fler elever än vad man gjorde innan. Pedagog 3
upplever också att eleverna nu pratar mer med varandra gällande arbetsuppgifterna jämfört
med tidigare. Även rektor pratar mycket om att man på skolan strävar efter att skapa en
klassrumsmiljö där eleverna pratar mycket med varandra om skoluppgifterna och i arbetet
med att uppnå detta har mobilförbudet gett positiva effekter menar han/hon. Detta stämmer
väl med vad som står i den nuvarande läroplanen, Lgr 11, som betonar att skolan ska vara en
mötesplats där eleverna ska lösa skoluppgifterna både självständigt, men även tillsammans
med andra elever (Skolverket, 2016).
Alla informanter, elever, pedagoger och rektor, beskriver hur mobiltelefonen har en negativ
påverkan på koncentration och studiemiljö. Elev 3 uttrycker detta tydligt då han/hon säger att
i dennes klass vet alla om att de jobbar bättre utan mobiltelefonen i närheten. Informanterna
anser att fokus flyttas från undervisningen till mobiltelefonen, där saker som inte hör till
undervisningen pockar på uppmärksamheten. Säljö (2010) beskriver hur detta kommer ha en
negativ påverkan på elevernas lärande då han menar att utgångspunkten för individers lärande
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är hur de använder sig av fysiska och kognitiva resurser när de samspelar med andra. Det är i
detta samspel som en inlärningssituation uppstår och om mobiltelefonen stör samspelet
kommer inlärningen hämmas. Även Dysthe (2003) betonar vikten av att lärande sker i
relationen med andra och att en individs lärande är så mycket större än enbart vad som sker
inom individen i sig, utan är i stället beroende av samspelet med omgivningen. Detta
pedagogiska stöd som Dysthe kallar det, kan få en individ att i samspel med andra nå en högre
inlärningsnivå. Enligt Vygotskij kan det ske när en klasskamrat hjälper en annan elev och
därmed delar med sig av sin egen kunskap, då utvecklas de tillsammans och eleven kan då
uppnå en så kallad högre utvecklingszon (Dysthe, 2003).
De flesta informanterna, tre av fyra elever, alla pedagoger och rektor, tror att koncentrationen
skulle minska och studiemiljön försämras om mobiltelefonerna blev tillåtna i klassrummen
igen. Så det råder en samsyn gällande att mobilförbudet har till mestadels varit positivt, men
det finns ändå vissa svårigheter med att förbjuda modern teknologi i skolan. Forsell (2011)
beskriver hur den snabba utvecklingen inom informationstekniken ställer stora krav på
framtidens lärande. Skolan kommer ha i uppgift att få eleverna att kunna behärska denna nya
teknik och dess användningsformer då framtidens yrken högst troligtvis kommer kräva att de
anställda behärskar denna kunskap. Detta tar bland annat pedagog 1 och rektor upp i sina
intervjuer då de båda beskriver att eleverna framöver kommer komma till platser (framtida
skola och arbetsplats) där det inte finns ett mobilförbud, utan där förväntas man klara detta
själv. Därför menar båda att det är viktigt att skolans mobilförbud även åtföljs av en ordentlig
diskussion med eleverna om varför mobilförbudet finns och deras egen roll i skapandet av en
god studiemiljö. För som Dysthe (2003) påpekar är det enligt den sociokulturella teorin när
eleverna upplever en känsla av meningsfullhet som grunden för inlärning finns, därför är det
viktigt att skolan får eleverna med på tåget i denna fråga.
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Diskussion
Metoddiskussion
Under arbetets gång har valet att genomföra intervjuer visat sig korrekt då målet med detta
examensarbete var att få svar på informanternas uppfattning gällande ett utvalt fenomen,
nämligen mobiltelefonens roll i klassrummen. Just valet att genomföra intervjuer var ett bra
sätt för att uppnå syftet med detta arbete då jag på detta sätt anser mig fått svar på det jag
önskat undersöka.
Valet att ha relativt få informanter anser jag också det ha fallit väl ut. Delvis baserat på det
Trost (2010) skriver så valde jag att ha få informanter till denna kvalitativa intervjustudie då
detta leder till att det insamlade materialet blir hanterligt. Att jag som forskare kunnat skaffa
mig en överblick över insamlade data samt kunnat identifiera alla viktiga detaljer som förenar
och särskiljer informanternas svar åt, ser jag som en stor fördel under detta arbetes framväxt.
En viktig faktor att ta i beaktning när man som forskare genomför intervjuer är hur man själv
påverkar sina informanter. Risken för detta anser jag större när det gäller att intervjua eleverna
då enbart deras vetskap om att jag är lärare riskerar att påverka deras svar och få dem att svara
på ett sätt som de tror intervjuaren blir nöjd med. Eleverna är lärda att vara duktiga i skolan,
vilket för dem betyder att de alltid försöker svara på ett sådant sätt som leder till att läraren, i
detta fall jag, blir nöjd. Det, tillsammans med att jag är vuxen och de är barn/ungdomar, kan
ha haft viss inverkan på deras svar. Att få se vad de svarat om frågorna ställts av en jämnårig
kompis hade varit av intresse.
En svårighet jag upptäckte under intervjuerna var att informanternas svar gick in i varandra.
Med det menar jag att jag inte fick svar på bara fråga ett när den ställdes, utan i samma svar
kunde även fråga två och tre avhandlas. Detta medförde att jag i min sammanställning av
intervjusvaren i resultatdelen har slagit samman de tre första frågorna till elever och
pedagoger till en svarsredovisning under en gemensam rubrik. Detsamma gäller för rektors
svar där fråga två till och med fyra redovisas under samma rubrik. Sammanställningen av
resultatdelen med intervjusvaren försvårades ytterligare av att jag hade svårt att bestämma
mig för hur jag skulle redovisa informanternas svar. Då deras svar var så pass intressanta och
innehöll så mycket information om mitt undersökta objekt så ville jag först redovisa
intervjusvaren ordagrant i en enda lång löpande text. Dock visade det sig att detta blev för
oöverskådligt och att det till slut blev för svårt för en utomstående läsare att förstå när det var
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informanten som uttalade sig eller när det var jag som forskare som gjorde så. Så till slut
landade jag i befintlig redovisningsform där en sammanställningsdel av intervjusvaren åtföljs
av en tolkningsdel där tendenser, likheter och skillnader i informanternas svar redovisas.
Det var som forskare intressant att se hur det under intervjuerna tydligt framgick vilka elever
och pedagoger som kommer från samma arbetslag. Man kunde se hur pedagogens och övriga
lärare i arbetslagets inställning till mobilförbudet återspeglade sig i elevernas svar gällande
hur studieron i klassrummen är. De tydligaste exemplen på detta kunde man finna i elev 3 och
pedagog 3 där man i deras svar tydligt såg att båda kommer från ett arbetslag som noggrant
följer dessa regler och att detta arbetslag haft det så redan innan mobilförbudet infördes. Att
detta ger en trygghet för både elev och pedagog tyckte jag mig tydligt kunna se i bådas
respektive intervjusvar, vilket enligt mig har en positiv inverkan på elevernas studiemiljö.
Då mitt arbete gäller en förhållandevis ny företeelse var det också svårt att hitta relevant
litteratur. En anledning till detta är att situationen med mobiltelefoner i klassrummen inte
funnits under så pass många år, vilket innebär att inte särskilt många vetenskapliga arbeten
hunnits skrivits om detta fenomen. En annan anledning är att den snabba utvecklingen inom
teknikbranschen gör att det som skrevs för bara några år sedan till viss del redan hunnit ”bli
gammalt”, eftersom utvecklandet av nya innovationer inom teknikanvändandet innebär att
tidigare dragna slutsatser riskerar att bli inaktuella på relativt kort tid.

Resultatdiskussion
Avslutningsvis i detta examensarbete kommer jag diskutera mitt resultat utifrån tidigare
forskning och se hur väl mitt arbete besvarar mitt syfte och följande frågeställningar. Utifrån
vad som står i Eklund (2008) har jag lagt mest fokus på att försöka förstå fenomenet
mobilförbudet och diskutera hur mina informanter uppfattar samma företeelse. Att förklara
mobilförbudet och varför de olika informanterna tycker som de gör har inte varit mitt
huvudsakliga fokus, utan i enlighet med fenomenologin har förståelse av informanternas
uppfattning satts i första rum i detta examensarbete.
Syftet med denna studie har varit att bidra medkunskap om hur elevers, pedagogers och
rektors uppfattningar av hur införandet av ett mobilförbud på en skola har påverkat
inlärningssituationen för elever i behov av stöd. Utifrån den insamlade data jag fått in när jag i
detta arbete genomfört kvalitativa intervjuer med totalt 8 informanter, kommer jag nedan att
gå i genom de olika frågeställningarna och se hur väl dessa besvarats.
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På vilket eller vilka sätt kan användandet av mobiltelefoner utgöra en möjlighet för
undervisningssituationen i klassrummen?
Ny lättillgänglig teknik
Gällande vilka positiva effekter mobiltelefonen kan tillföra till studiemiljön i klassrummet så
har det i mitt arbete genomgående varit få exempel på sådant i svaren från mina informanter.
Skolans rektor nämner att det finns lärare som vill utveckla nya lärmetoder med hjälp av den
nya tekniken och där mobiltelefonen skulle kunna spela en viktig roll. Detta stämmer väl
överens med vad Fleischer (2013) lyfter fram i sin forskning gällande att den nya teknologin
öppnar nya möjligheter för kunskapsbildning och vad Ott (2017) belyser om att så länge
mobiltelefonerna används på ett genomtänkt och strukturerat sätt kan de fungera som ett bra
inlärningsverktyg.

Då tre av fyra intervjuade elever tycker att mobiltelefonen är smidigare att använda som
arbetsredskap jämfört med den elevdator de fått så kan det utifrån vad Ott (2017) kommit
fram till i sin avhandling bli problematiskt om skolorna tillåter de tekniska hjälpmedel som
eleverna inte använder som en naturlig del av sin vardag, som till exempel bärbara datorer och
surfplattor, medan de förbjuder mobiltelefonerna som eleverna redan har en naturlig tillgång
till och som de känner att de redan behärskar.

Att eleverna anser att datorn är krångligare, klumpigare och att det tar mer tid för att starta
upp den och sedan använda den är argument som jag kan ha förståelse för. Men det är också
min fulla övertygelse att ju mer eleverna använder datorn som ett arbetsverktyg under
skoldagen desto mer vana vid den kommer de bli. Så troligtvis kommer denna kritik mot
datorn som arbetsredskap minska efter hand att eleverna använder den mer och mer och
därmed vänjer sig vid den som en naturlig del av deras arbetsdag.
En bra energigivare under arbetspassen
Både elev 2 och 3 lyfter fram mobilen som ett bra ”rastredskap” under pågående
lektionstillfälle. De menar att om man som elev under ett långt arbetspass känner att man
behöver ny energi så skulle det vara bra att kunna plocka fram mobiltelefonen under en kort
tid och använda den för att tänka på något annat och på så sätt få ny energi. Både Ott (2017)
och Olin-Scheller & Tanner (2015) menar att det vore bra om den svenska skolan kunde lära
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eleverna att vid tillfällen då de sitter fast med sitt skolarbete själva söka efter svaren på det de
undrar. Det samma gäller om eleverna tycker att undervisningen är tråkig, så kan de använda
mobiltelefonerna för att finna ny intressantare fakta. Olin-Scheller och Tanner (2015) lyfter
också fram i sin forskning att mobiltelefonen kan ha en positiv effekt på studiemiljön då
eleverna istället för att prata med varandra på ett sätt som kan vara störande, istället använder
mobilen för att sysselsätta sig när ett avbrott i studierna uppstår. Detta pratar även elev 1 om
när han/hon beskriver att det blivit mer störande prat i klassrummen sedan mobilen förbjöds.
Från en specialpedagogisk synvinkel ställer jag mig skeptiskt till hur detta skulle fungera ”i
verkligheten”. Det finns elever som skulle klara av att göra såsom Ott och Olin-Scheller &
Tanner beskriver, men eleverna med koncentrationssvårigheter och/eller i behov av stöd
skulle utifrån vad forskning och denna studie visar få det mycket svårt att återgå till
skolarbetet, oavsett specialpedagogiskt stöd, om de under lektionstid fick använda mobilen
som ett sorts rastverktyg. Min åsikt stödjer jag i vad alla intervjuade informanter sagt under de
utförda intervjuerna och som redovisats i resultatdelen av detta arbete.
Ett förbud lär inte eleverna att hantera mobilen
Charles (2012) menar att det inte bara räcker med att införa ett förbud i en skola och sedan
förvänta sig att de problem man ville komma åt bara upphör. Förbudet i sig lär inte eleverna
vad som är rätt eller fel, inte heller uppnås önskad effekt om inte eleverna känner sig delaktiga
eller inte förstår varför förbudet har införts. Detta berör både pedagog 1 och rektor när de
pratar om vikten att förbereda eleverna för livet utanför skolan, där det inte finns några
mobilförbud. Elev 3 visar ett tydligt exempel på att förbudet inte är helt förankrat hos alla
elever när denna säger att egentligen är det inget stort problem att de inte får ha sina mobiler,
utan det mest irriterande är att någon annan har bestämt detta och säger till dem. Ott (2017)
menar att det är viktigt att man inom skolans värld diskuterar och förhandlar om hur regler
ska se ut och varför de införs. Om detta inte sker på ett korrekt sätt finns det risk för att
eleverna inte accepterar regeln.
Charles (2012) visar i sin forskning hur elever ofta uttrycker att de inte gillar en regel och att
de ibland snarare verkar tro att skolan infört regeln enbart för att göra det sämre för dem, när
skolans syfte i själva verket varit det motsatta. Här är det viktigt att pedagogen tar sig tid att
diskutera med eleverna varför regeln finns och vad skolan vill uppnå med den, då brukar
eleven i de flesta fall acceptera regeln. Det behöver inte vara detsamma som att de tycker om
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regeln, men en acceptans uppnås vilket förenklar det pedagogiska arbetet för både elev och
lärare.
Detta förtroendebyggande mellan elev och lärare är av största betydelse, för om lärarna kan
bygga upp ett förtroende hos eleverna kommer de i sin tur respektera lärarna och de regler de
representerar (Charles, 2012). Olin-Scheller och Tanner (2015) visar i sin forskning på något
liknande, då de menar att eleverna utan svårigheter kan använda mobilerna på ett sätt som inte
stör studiemiljön. Detta beror dock till större del på hur läraren hanterar situationen, snarare
än hur eleverna gör det. Om läraren kan upprätthålla en god studiemiljö, där mobilen blir en
naturlig del av klassrummet och fungerar som en sysselsättare i väntan på nya instruktioner,
ser Olin-Scheller och Tanner bara detta som något positivt.

På vilket eller vilka sätt kan användandet av mobiltelefoner utgöra ett hinder för
undervisningssituationen i klassrummen?
Alla informanterna, elever, pedagoger och rektor, är överens om att mobiltelefonerna kan
utgöra ett hot mot studieron och möjligheterna till koncentration i klassrummen. Detta
framgår tydligt i deras svar under intervjuerna. Elev 2 säger att mobilförbudet gjort att man
tvingats prata med andra i klassen och diskutera skolarbetet med dem. Samma elev berättar
också om de haft mobiltelefonerna så hade de inte hängt med lika bra på genomgångarna,
grupparbeten och liknade där det förutsätts att eleverna pratar med varandra. Elev 4 berättar
hur mobilen kan leda till en stress gällande att kolla vem som skickat ett meddelande och vad
det gäller och att detta leder till att koncentrationen försämras.

De intervjuade elevernas åsikter stärks av den undersökning som Fleischer (2013) gjort som
visar att eleverna i hans undersökning själva säger att fokuseringen på skolarbetet försämras
och att den lärande kommunikationen i klassrummet minskar då mobiltelefonerna tillåts.
Eleverna lägger istället tid på att lyssna på musik, se på filmklipp och liknade aktiviteter.
Detta fokus på en skärm försvårar möjligheten till kommunikation med andra elever och
därmed försämras möjligheten till gemensamt lärande av varandra, något som enligt den
sociokulturella teorin anses vara mycket viktigt (Forsell, 2011).

Ur en specialpedagogisk synvinkel anser jag det genom tidigare forskning och denna studie
styrkt att mobilförbudet har medfört en förbättrad inlärningssituation då mobilen tidigare
43

medförde att ett stort störningsmoment hela tiden fanns i närheten och pockade på elevernas
uppmärksamhet. Alla informanter bekräftar också denna tes.

Hur har införandet av mobilförbudet på den undersökta skolan påverkat lärmiljön i
klassrummen för elever i behov av stöd?
På samma sätt som Beland och Murphys studie (2015) visar att de som drabbas mest av de
distraktioner som mobiltelefonen kan medföra är de lågpresterande eleverna, så visar svaren
från de intervjuade specialpedagogerna/speciallärarna på samma sak. Alla tre pratar om att
just dessa elever är de som lättast tappar fokus under lektionerna och att mobiltelefonen var en
klart bidragande orsak till detta. Samaha och Hawi (2015) understryker denna slutsats då
deras studie visar att elever med diagnoser såsom ADHD och andra koncentrationssvårigheter
lättare blir mobilberoende jämfört med andra elever och att detta ofta leder till försämrade
skolresultat, något som även Ott (2017) visar i sin avhandling. Beland och Murphys studie
(2015) visar även att på de skolor som infört mobilförbud så förbättras resultaten väsentligt
för dessa lågpresterande elever.
Den föreliggande undersökningen visar tydligt att pedagogerna är överens om att
mobiltelefonen inte medför något problem för det stora flertalet av klassens elever. Även om
det inte skulle finnas ett förbud så skulle dessa elever klara sig bra som pedagog 2 uttrycker
det. Även de elever som själva inte har någon svårighet med att hantera sin mobiltelefon
gynnas indirekt av mobilförbudet, då de eleverna som störs av mobilen och tappar sin
koncentration ofta börjar störa även de andra eleverna i deras närhet. Ott (2017) har kommit
fram till samma sak i sin avhandling där han skriver att de okoncentrerade eleverna har
mycket svårt att återuppta sitt skolarbete och istället ofta bara blir sittandes och gör annat
vilket kan störa eleverna runtomkring dem. Alternativt pratar med de andra eleverna i
klassrummet om saker som inte har med skolarbetet att göra, vilket leder till en sämre
studiemiljö för alla eleverna i klassrummet.

Även den tydlighet och struktur som en klar och tydlig regel innebär gynnar eleverna i behov
av specialpedagogiska insatser. Detta lyfter även Ott (2017) fram och menar att om lärarna
agerar på ett sätt som är förutsägbart för eleverna så gynnar det extra mycket just eleverna
med koncentrationssvårighet då de är i stort behov av tydliga ramar och struktur i skolmiljön.
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Hur har arbetssituationen för specialpedagogerna/speciallärarna på den undersökta skolan
påverkats utav införandet av mobilförbudet?
Även om både pedagog 1 och 3 säger som svar på just frågan om hur deras arbetssituation
påverkats att de inte märker någon större skillnad, så ger de på övriga frågor flera svar som
ändå visar att mobilförbudet påverkat deras yrkesvardag. Mest tydligt blir det när alla tre
pedagoger klart anser att studiemiljön förbättrats som en följd av att mobilerna förbjöds, något
som kan antas påverka deras arbetssituation i positiv riktning.
Pedagog 2 talade också om hur förbudet gjort att det mycket lättare för lärarna att stå upp för
studiemiljön, när de kan luta sig mot en så pass tydlig regel. Resultatet av detta har blivit
mindre diskussioner mellan lärare och elev eftersom regeln så tydligt talar om vad som är rätt
och fel, vilket enligt mig även det borde förbättra pedagogernas arbetssituation.
En svaghet i regelskrivningen som relativt lätt skulle kunna åtgärdas och då ytterligare
förbättra de intervjuade pedagogernas och övriga lärares arbetssituation är att skolan i nuläget
ger eleverna två alternativ för var mobilen kan förvaras under lektionstid. Detta är, som
pedagog 1 påpekar i sin intervju, inte helt idealiskt och inbjuder till bekymmer. Skulle den
efter klasslistan numrerade lådan i klassrummet vara det enda godkända alternativet, så skulle
det vara lätt för undervisande lärare att kontrollera vilka elever som inte lämnat in och därmed
bryter mot regeln. Som det är nu behöver pedagogerna lita på att mobilen verkligen är i skåpet
när eleven påstår det. För det blir problematiskt när två av pedagogerna säger att de inte till
fullo kan lita på det eleverna säger då de ofta upptäcker att eleverna trots sin försäkran ofta
har mobilerna på sig. Något som också styrks av elev 1 som i sin intervju säger att detta
beteende är vanligt förekommande i dennes klass. Det framstår som att den undersökta skolan
genom en otydlig regelskrivning öppnat upp för diskussioner och otydlighet, något som Ott
(2017) i sin forskning menar missgynnar elever i behov av extra stöd.
En annan situation som uppstått på den undersökta skolan och som relativt lätt skulle kunnat
undvikas är det elev 1 och pedagog 1 berättar om att det inte finns tillräckligt många hörlurar
till datorerna för eleverna att låna. Detta leder till att vissa elever som har svårt att arbeta om
de inte får lyssna på musik blir sittandes och pratar istället för att arbeta. Det förekommer
även enligt pedagog 1 att man på grund av detta gör undantag och då låter eleverna lyssna på
musik på sina mobiler istället. Detta problem kan åtgärdas genom att skolan köper in en
klassuppsättning hörlurar som de elever som inte har egna hörlurar kan få låna.
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Sedan är ovanstående situation till viss del ett resultat av att pedagog 1 och dennes kollegor i
arbetslaget tillåter eleverna att använda sina mobiltelefoner för att lyssna på musik. Pedagog 1
sa själv i intervjun att det är olyckligt när det börjas tummas på reglerna, för det kommer
utnyttjas av vissa elever. Detta leder till den otydlighet som elever i behov av särskilt stöd
brukar ha svårt att hantera och motverkar själva syftet med regelskrivningen.
För även om det verkar finnas en klar samsyn mellan skolledning, pedagoger och elever
gällande varför mobilförbudet finns och att det medfört positiva följder för skolans
studiemiljö så finns det enligt mig potentiella svårigheter som behöver hanteras. Först och
främst det faktum att det utifrån intervjusvaren verkar vara så att regeln åtföljs till skiftande
grad i de olika arbetslagen. Här har rektor en avgörande roll för att se till att den samsyn och
likvärdighet som man som skola säger sig eftersträva också uppnås i realiteten.

Slutligen vill jag lyfta fram två saker jag tar med mig efter att ha skrivit detta examensarbete.
Det första är hur mogna och medvetna de intervjuade eleverna var om sin egen studiemiljö
och vad som påverkade denna och de själva. Deras svar var väldigt genomtänkta och visade
på att de tar stort eget ansvar för deras studier, vilket var mycket roligt att se.
Det andra jag tar med mig är att det inte verkar vara själva mobilförbudet i sig som leder till
en god studiemiljö, utan studien visar att det beror främst på lärarens förmåga att se till att
detta förbud efterföljs. Det är av största vikt för studiemiljön att klassrummet leds av en
tydlig, engagerad och strukturerad lärare som lär eleverna ta ett eget ansvar för sitt eget
livslånga lärande.
Utifrån vad som ovan redovisats anser jag att både syfte och frågeställningar besvarats och att
jag uppnått mitt mål med detta examensarbete.

Förslag till framtida forskning
Som en fortsättning på mitt arbete hade det varit intressant att undersöka en annan skola som
aktivt valt att inte införa ett mobilförbud. Detta för att på så sätt kunna jämföra denna skolas
svar gällande mobilens påverkan på studiemiljön och studieron i klassrummen med den i detta
arbete undersökta skolans svar. Frågor som vore intressant att undersöka skulle kunna vara:
- Varför anser denna skola att den inte behöver ett mobilförbud?
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- Vilka positiva effekter märker de av att tillåta mobilen i klassrummet?
- Hur hanterar lärarna på denna skola mobiltelefonens negativa effekter i klassrummen, när de
inte har ett förbud att luta sig mot?
För detta arbete har enligt mig visat att det finns många åsikter om mobilens vara eller inte
vara i klassrummen och då jag som forskare hade förkunskap om att den undersökta skolan
redan infört ett förbud så kunde jag till viss del ana hur denna skolas informanter skulle ställa
sig till vissa av de frågor som jag skulle ställa. Därför vore det som sagt av intresse att ställa
liknande frågor till en skola som ser på mobiltelefonens roll i klassrummen på ett annat sätt.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Elever
Hur har arbetsmiljön i klassrummen påverkats av mobilförbudet?
Kan du nämna några positiva följder av mobilförbudet?
Kan du nämna några negativa följder av mobilförbudet?
Om mobiltelefonen var tillåten i klassrummen igen, på vilket eller vilka sätt skulle du använda den?
Vad betyder ordet studiero för dig?

Speciallärare/specialpedagoger
På vilket eller vilka sätt har mobilförbudet påverkat studiemiljön i klassrummen för elever i behov av
stöd?
Kan du nämna några positiva följder av mobilförbudet?
Kan du nämna några negativa följder av mobilförbudet?
Hur har din arbetssituation påverkats av införandet av ett mobilförbud?
Om mobiltelefonen var tillåten i klassrummen igen, på vilket eller vilka sätt skulle du använda den?
Vad betyder ordet studiero för dig?

Rektor
Varför införde skolan ett mobilförbud i klassrummen?
På vilket eller vilka sätt har mobilförbudet påverkat studiemiljön i klassrummen för elever i behov av
stöd?
Kan du nämna några positiva följder av mobilförbudet?
Kan du nämna några negativa följder av mobilförbudet?
Om mobiltelefonen var tillåten i klassrummen igen, på vilket eller vilka sätt tror du den skulle
användas i klassrummen?
Vad betyder ordet studiero för dig?
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Bilaga 2
Föräldratillstånd för intervju
Hej! Mitt namn är Håkan Sonesson och jag läser för tillfället sista terminen på
specialpedagogutbildningen vid Högskolan Kristianstad och håller just nu på att skriva mitt
examensarbete.
Jag har beslutat mig för att undersöka vilka pedagogiska följder införandet av ett mobilförbud i
klassrummen har fått för inlärningsmiljön och som en del av detta arbete skulle jag vilja intervjua tre
elever på skolan varav ditt barn är ett. Jag har redan pratat med ert barn om detta och han/hon
ställer sig positivt till att medverka, men för att så ska få ske behöver jag också underskrift från en
vårdnadshavare.
Intervjuerna kommer sedan att sammanställas till ett resultat, vilket kommer användas i mitt
examensarbete. Samtliga deltagare och undersökt skola kommer genom hela processen vara
anonyma vilket alla deltagare fått information om. Deltagandet är helt frivilligt och de intervjuade
kan när som helst välja att inte medverka längre. Intervjun kommer inte att användas för något annat
syfte. Examensarbetet kommer att publiceras i DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet så att alla som
önskar kan ta del av det.

Vid frågor får Ni gärna kontakta mig.
E-mail:
Handledare: Lisbeth Ohlsson, Högskolan Kristianstad.
Jag vill på förhand tacka för ert barns medverkan.
Vänliga hälsningar // Håkan Sonesson

Jag tillåter att mitt barn får medverka i en intervju gällande införandet av mobilförbud på skolan.
Mitt barn heter: _____________________________________
Datum och underskrift: _____________________________________
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Bilaga 3
Förfrågan om intervju Speciallärare/specialpedagoger
Hej! Mitt namn är Håkan Sonesson och jag läser för tillfället sista terminen på
specialpedagogutbildningen vid Högskolan Kristianstad och håller just nu på att skriva mitt
examensarbete.
Jag har beslutat mig för att undersöka vilka pedagogiska följder införandet av ett mobilförbud i
klassrummen har för inlärningsmiljön och som en del av detta arbete skulle jag vilja intervjua tre
speciallärare/specialpedagoger på er skola varav du är en av dessa.
Intervjuerna kommer sedan att sammanställas till ett resultat, vilket kommer användas i mitt
examensarbete. Samtliga deltagare och undersökt skola kommer genom hela processen vara
anonyma vilket alla deltagare fått information om. Deltagandet är helt frivilligt och de intervjuade
kan när som helst välja att inte medverka längre. Intervjun kommer inte att användas för något annat
syfte. Examensarbetet kommer att publiceras i DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet så att alla som
önskar kan ta del av det.

Vid frågor får du gärna kontakta mig.
E-mail:
Handledare: Lisbeth Ohlsson, Högskolan Kristianstad.
Jag vill på förhand tacka för din medverkan.
Vänliga hälsningar // Håkan Sonesson

Jag kan tänka mig att medverka i en intervju gällande införandet av mobilförbud på skolan.

Datum och underskrift: ________________________________________________

54

Bilaga 4
Förfrågan om intervju Rektor
Hej! Mitt namn är Håkan Sonesson och jag läser för tillfället sista terminen på
specialpedagogutbildningen vid Högskolan Kristianstad och håller just nu på att skriva mitt
examensarbete.
Jag har beslutat mig för att undersöka vilka pedagogiska följder införandet av ett mobilförbud i
klassrummen har för inlärningsmiljön och som en del av detta arbete skulle jag vilja intervjua dig i
egenskap av rektor för en skola med mobilförbud.
Intervjuerna kommer sedan att sammanställas till ett resultat, vilket kommer användas i mitt
examensarbete. Samtliga deltagare och undersökt skola kommer genom hela processen vara
anonyma vilket alla deltagare fått information om. Deltagandet är helt frivilligt och de intervjuade
kan när som helst välja att inte medverka längre. Intervjun kommer inte att användas för något annat
syfte. Examensarbetet kommer att publiceras i DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet så att alla som
önskar kan ta del av det.

Vid frågor får du gärna kontakta mig.
E-mail:
Handledare: Lisbeth Ohlsson, Högskolan Kristianstad.
Jag vill på förhand tacka för din medverkan.
Vänliga hälsningar // Håkan Sonesson

Jag kan tänka mig att medverka i en intervju gällande införandet av mobilförbud på skolan.

Datum och underskrift: ________________________________________________
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