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Sammandrag 

Idag används digital teknik som en naturlig del för att göra undervisningen relevant och främja ett 

livslångt lärande i ett digitaliserat och snabbt föränderligt samhälle. Den digitala teknikens 

användningsmöjligheter medför dock att den ofta uppfattas störande för lärandet. Syftet med studien 

är därför att undersöka hur elever uppfattar sin användning av digital teknik i klassrummet för icke 

studierelaterade ändamål. Utifrån detta är avsikten att ur ett hållbart perspektiv belysa möjliga 

didaktiska förhållningssätt till denna utmaning. Utifrån en fenomenografisk metodansats genomförs 

kvalitativa intervjuer med nio gymnasielever. Analysen av intervjuerna mynnar ut i sju kategorier 

som beskriver elevernas varierade uppfattningar. Resultatet visar att eleverna använder den digitala 

tekniken för icke studierelaterade ändamål i klassrummet för att fördriva lektionstiden på olika sätt 

genom att kommunicera, titta på video och surfa. Flera faktorer driver eleverna till denna användning. 

Bristande motivation, sociala faktorer, teknikens tillgänglighet, passiviserande faktorer i studiemiljön 

samt att elevers använder tekniken som ett motivationshöjande verktyg är alla kategoriserade motiv 

som eleverna uppger. Studiens resultat går därmed i linje med tidigare forskning. Slutsatsen är att den 

digitala teknikens närvaro i klassrummet medför utmaningar. Eleverna får själva ta ett stort ansvar 

för att använda sin teknik på adekvata sätt, en frihet som ofta inte kan hanteras. Undervisningen kan 

dock utformas på sätt som förebygger elevernas icke studierelaterade användning av digital teknik i 

klassrummet. Beteendet kan legitimt regleras genom restriktioner i samförstånd med alla aktörer. 

Eleverna ges då chans att skolas in i ett kritiskt ansvarstagande perspektiv som möjliggör insikter om 

vilka konsekvenser användningen får för lärandet. Detta krävs för att på ett hållbart sätt kunna hantera 

de utmaningar som den digitala tekniken i klassrummet medför. 
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1 Inledning 

Samhället blir allt mer digitaliserat. Den digitala tekniken spelar idag på många sätt en viktig roll och 

utgör en central del av individers liv. Dess intåg i klassrummet har förändrat vår syn på lärande och 

vad som är möjligt att åstadkomma inom utbildningens ramar. Idag råder det ingen tvekan om att 

digital teknik fyller många betydelsefulla funktioner i klassrummet och måste därför inkluderas i 

undervisningen (McCoy, 2013:2, Seemiller, 2017:214). Då blir undervisningen relevant och främjar 

ett livslångt lärande i ett digitalt och föränderligt samhälle (Skolverket, 2017:7–10). Framtiden ställer 

krav på medborgare att kunna sovra, sammanställa och bedöma information från digitala källor i ett 

samhälle med “stort informationsflöde och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2011:7). I 

samhällskunskapsämnets syfte tydliggörs det att ämnet har till uppdrag att lära eleverna att söka, 

kritiskt granska och värdera information (Skolverket, 2011:144). Följaktligen ska eleverna genom 

utbildningen rustas för att leva i ett digitalt informationssamhälle. I praktiken innebär detta uppdrag 

att eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig kompetens för att hantera digitala verktyg på adekvata 

sätt (Skolverket, 2018). Den digitala teknikens givna plats i klassrummet bygger således på att den 

används som ett verktyg i lärandesyfte. Samtidigt medför den digitala tekniken omfattande 

utmaningar, eftersom den även riskerar att störa lärandet på olika sätt (Aaron & Lipton, 2018:363, 

Seemiller, 2017:214). Forskning visar att elever i hög grad använder digital teknik för icke 

studierelaterade syften i klassrummet (Olin-Scheller & Tanner, 2015:39–40). Både McCoy (2013:3) 

och Seemiller (2017:214) framhåller att den digitala tekniken verkar som en distraktion för eleverna. 

Ofta betraktas den som ett ordningsproblem på ett sätt som överensstämmer med den generella bild 

som förmedlas genom den offentliga diskursen i media (Buskqvist, Olin-Scheller & Tanner, 2017:32–

33). Dessa disciplinära angelägenheter behöver lärare dagligen förhålla sig till i sin professionella 

yrkesutövning. Det saknas systematisk kunskap om hur den digitala teknikens möjligheter ska 

hanteras ur ett pedagogiskt professionsperspektiv (Buskqvist, Olin-Scheller & Tanner, 2017:32–33, 

Olin-Scheller & Tanner, 2018:18). Det finns viss kunskap kring elevernas klassrumsanvändning av 

digital teknik, bland annat för ändamål som inte har koppling till studierna. Men varför använder 

elever den digitala tekniken som de gör? En djupare insikt i hur elever själva uppfattar sina motiv till 

att använda digital teknik för icke studierelaterade syften blir därför relevant för att kunna hantera 

denna klassrumsutmaning på konstruktiva och hållbara sätt.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar sin användning av 

digital teknik i klassrummet för icke studierelaterade ändamål. Utifrån uppfattningarna är avsikten att 

ur ett hållbart perspektiv belysa möjliga didaktiska förhållningssätt till de utmaningar som digital  

teknik i klassrummet medför. Genom att beskriva hur elever uppfattar sin användning av digital 

teknik för icke studierelaterade aktiviteter och vilka motiv som driver elever till att agera som de gör 

uppfylls studiens syfte.  

 

- Till vilka icke studierelaterade aktiviteter använder elever digital teknik i klassrummet?  

- Varför använder elever digital teknik för icke studierelaterade ändamål i klassrummet? 

- Hur kan utmaningarna kring elevers icke studierelaterade användning av digital teknik i 

klassrummet hanteras ur ett didaktiskt perspektiv? 

 

1.2 Avgränsningar 

Föreliggande studie avser att undersöka elevernas egna uppfattningar av hur och varför de använder 

den digitala tekniken för icke studierelaterade ändamål. Den valda metoden begränsar studien till att 

enbart beskriva hur eleverna subjektivt uppfattar sin användning. Elevernas verkliga och observerbara 

användning av digital teknik i klassrummet ligger därmed inte till grund för de slutsatser som dras. 

Frågor kring elevers användning av digitala verktyg i lärandesyfte kopplat till studierelaterade 

aktiviteter i klassrummet kommer inte besvaras. Vidare undersöks hur eleverna uppfattar sin 

användning av digital teknik eller digitala verktyg, vilket dels innefattar elevernas privata 

mobiltelefoner och dels digitala verktyg tillhandahållna av skolan, i detta fall iPads och 

Chromebooks. Ambitionen med föreliggande studie är inte att kartlägga elevers teknikanvändning 

vad gäller frekvens eller tid. Elevers icke studierelaterade teknikanvändning utanför klassrummet 

berörs inte heller. Undersökningen avgränsar sig till hur gymnasieelever i tredje årskursen på 

studieförberedande program använder sin digitala teknik för icke studierelaterade aktiviteter. 

Avslutningsvis utgår föreliggande studie både från ett elev- och lärarperspektiv. Den empiri som 

ligger till grund för undersökningen utgår från eleverna och deras uppfattningar. Därmed berörs inte 

vad lärare gör i undervisningen eller hur lärare använder digital teknik. Slutsatserna kring möjliga 

hållbara pedagogiska förhållningssätt syftar till att ge lärare kunskap kring identifierade utmaningar 

kopplat till elevernas användning av digital teknik för icke studierelaterade syften. Således utgår 

undersökningen från ett lösningsorienterat problemperspektiv. 
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1.3 Disposition 

Bakgrunden består dels av styrdokument och dels av tidigare forskning som har betydelse för valet 

av forskningsfråga och utgör ramar för studien. Här ges en överblick av forskning som berör olika 

aspekter av elevers användning av digital teknik i klassrummet. I teoretiska utgångspunkter redogörs 

för de motivationsteorier som används för att tolka resultatet i diskussionen. Kapitlet metod har till 

avsikt att beskriva studiens genomförande och metodologiska överväganden. Här är syftet att konkret 

redogöra för den fenomenografiska metodansatsen och datainsamlingen genom kvalitativa intervjuer. 

Rubriken urval presenterar informanterna i undersökningen och beskriver urvalsprocessen. Därefter 

följer metoddiskussion där resonemang förs kring för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer och 

fenomenografisk analysmetod. Syftet är att problematisera kring metodologiska dilemman som 

uppkom i undersökningsprocessen. Etiska överväganden berör de etiska aspekterna av studien. Här 

redovisas vilka etiska principer som studien tagit hänsyn till och de överväganden som gjorts under 

processens gång. I kapitlet resultatredovisning och analys redogörs för de beskrivningskategorier 

som utgör undersökningens resultat utifrån dataanalysen. Här besvaras den första och andra 

frågeställningen utifrån den insamlade empirin. Avsnittet diskussion är disponerat utifrån studiens 

frågeställningar som underrubriker. Här diskuteras först studiens två inledande frågeställningar. 

Syftet är att utifrån tidigare forskning och motivationsteoretiska perspektiv besvara och diskutera 

forskningsfrågorna med en ambition att förstå varför resultatet ser ut som det gör. Därefter blir den 

tredje och sista frågeställningen besvarad och diskuterad både utifrån den insamlade empirin och 

tidigare forskning, i avsikt att sätta in empirin i ett vidare didaktiskt perspektiv. Här förs ett 

resonemang kring studiens vidare implikationer till fortsatt forskning. Under konklusioner redovisas 

till sist studiens slutsatser. 
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2 Bakgrund 

2.1 Det digitaliserade klassrummets förändrade villkor 

Den digitala tekniken har förändrat villkoren i klassrummet på ett fundamentalt sätt. Samtidens 

förändrade mediesystem behöver sättas in i ett sammanhang för att konsekvenserna för den sociala 

interaktionen mellan individer ska kunna förstås. Scolari (2012:205) använder begreppet 

medieekologi för att synliggöra de specifika villkor mediestrukturen skapar i ett samhälle präglat av 

snabb teknikutveckling. Digitala verktyg står inte i ett neutralt förhållande till oss människor. Digitala 

strukturer blir en del av oss själva när de integreras i vårt sätt att tänka och handla. De konstituerar 

villkoren för vår omgivande miljö och sätter upp ramar för vad som är möjligt att se, säga och göra. 

Olin-Scheller och Tanner (2018:18–19) bygger vidare på Scolaris resonemang och beskriver hur 

klassrummen idag är fyllda av uppkopplad teknik med oändliga möjligheter för individer att 

kommunicera och interagera med varandra i realtid. En av utmaningarna i dagens uppkopplade 

klassrum handlar därför om att människors sätt att handla, tänka och kommunicera idag är ömsesidigt 

beroende av teknikens möjligheter och begränsningar. Detta förändrar villkoren för lärande och 

undervisning. Olin-Scheller och Tanner (2018:18) beskriver sitt pågående forskningsprojekt kring 

elever och deras tillvaro i ett uppkopplat klassrum:  

I forskningsprojektet Uppkopplade klassrum, (VR/UVK, Dnr 2015–01044), har vi följt 

gymnasieelever och deras uppkopplade lektionstillvaro och våra resultat visar att digitaliseringen 

medför stora utmaningar, kanske större än många tänkt sig, inte minst för klassrummet som fysisk 

plats för lärande och undervisning. (Olin-Scheller & Tanner, 2018:18) 

 

2.2 Utbildningens mål och riktlinjer 

Enligt de styrdokument som anger riktlinjer för skolans verksamhet är det nödvändigt att inkludera 

digital teknik i olika former i undervisningen. Den aktuella läroplanen för gymnasiet reviderades 2017 

för att ge ett tydligare fokus på digitaliseringen i undervisningen (Skolverket, 2018). I Skolverkets 

(2017:7–10) kommentarmaterial kring digitalisering i gymnasieskolan anges det hur dagens 

komplexa verklighet med ett massivt informationsflöde och snabb förändringstakt kräver att digitala 

perspektiv konsekvent lyfts fram i utbildningen. Den ökade digitaliseringen inom samhällets olika 

fält har lett till att den digitala tekniken innehar en naturlig plats i de flesta individers liv, vilket gör 

att många är vana användare av digitala verktyg av olika slag. En adekvat hantering av digitala 

verktyg är därmed grundläggande för ett livslång lärande i ett digitaliserat samhälle karaktäriserat av 
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ständig utveckling. Vidare framhålls att styrdokumenten är utformade med målet att alla elever efter 

att ha lämnat grundskolan ska inneha en nivå av digital kompetens för att kunna klara sig i livet som 

samhällsmedborgare. Begreppet digital kompetens används för att definiera de förmågor och 

kunskaper som varje medborgare behöver förvärva. Begreppet har utgjort grunden för 

formuleringarna i styrdokumenten och anger därmed explicit vad eleverna ska tillägna sig i 

utbildningen. Digital kompetens innefattar dels att utveckla förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Dels ska förmåga att kunna använda och förstå digitala 

system och tjänster utvecklas. Dessutom innebär digital kompetens även aspekter som rör förmågan 

att kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Till sist innefattas 

även förmågan att med hjälp av digital teknik kunna lösa problem och omsätta idéer i kreativ 

handling. All utbildningsverksamhet har till uppdrag att bedriva undervisning där eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla digital kompetens. Ämnet samhällskunskap berörs särskilt av digitaliseringens 

påverkan på samhället. Både delar av det centrala innehållet och flera kunskapskrav kan direkt 

härledas ur definitionen av digital kompetens. Ett av ämnets syften är att eleverna ska förstå hur den 

digitala tekniken påverkar samhället, vilka möjligheter och risker den kan medföra i olika 

sammanhang. Exempelvis ska eleverna få kännedom om “digitalisering och mediers innehåll, samt 

nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik” (Skolverket, 2017:17). Ämnet 

syftar vidare till att eleverna ska utveckla “[f]örmåga att söka, kritiskt granska och tolka information 

från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet” (Skolverket, 2011:144). 

Samhällets snabba förändringstakt och den digitala teknikens möjligheter ger oss ett överflöd av 

information. Detta fordrar krav på eleverna att kunna söka fram önskvärd information, ställa relevanta 

frågor och därigenom kunna ta ställning till den digitala informationen. Eleverna ska därför ges 

möjlighet att utifrån ett ansvarsfullt förhållningssätt lära sig använda den digitala tekniken för avsedda 

syften.  

 

2.3 Digital teknik som ett distraktionsmoment i klassrummet 

De digitala verktygens fysiska form får konsekvenser för dess potential för kommunikation och 

lärande. Smarta telefoner och datorer är portabla och kan tas med i stort sett överallt. Denna 

tillgänglighetsfaktor leder till att de kan användas i allt fler sammanhang (Seemiller, 2017:214). 

Därför har dessa portabla enheter idag blivit naturliga verktyg med stor potential för lärande i 

klassrumsundervisningen. Samtidigt uppstår enligt Buskqvist, Olin-Scheller och Tanner (2017:38) en 

spänning eftersom den digitala tekniken i hög grad används för liknande syften både i och utanför 

klassrummet. En avsevärd del av individers användning av digital teknik utgörs idag av 
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relationsskapande processer. Detta relationsbyggande pågår ständigt både i och utanför skolans ramar 

i och med de digitala enheternas tillgänglighet. Elever betraktar därför även klassrummet som en 

given plats för sådana aktiviteter (Miller et al, 2011:4–8).  

I intervjuer med skolledare framhåller Buskqvist, Olin-Scheller och Tanner (2017:32–33) att 

det i regel inte finns någon systematisk kunskap i verksamheten på de enskilda skolorna kring hur 

mobiler används på lektionerna. Utgångspunkten är ofta att mobilerna betraktas som ett 

ordningsproblem, vilket också överensstämmer med bilden som förmedlas genom media och den 

offentliga diskursen i stort.  Olin-Scheller och Tanner (2015:39–40) visar dock genom observationer 

och videoinspelningar att mobiltelefoner utåt sett sällan framstår som ett ordningsproblem och inte 

alltid konkurrerar med lärarens agenda eller uppmärksammas överhuvudtaget. Trots att användningen 

oftast inte har någon koppling alls till själva undervisningsinnehållet används mobiltelefonerna 

snarare för att fördriva tiden mellan olika lektionsaktiviteter. Men även om den digitala tekniken inte 

alltid explicit upplevs som ett ordningsproblem pekar forskning på att den i hög utsträckning används 

av elever för icke studierelaterade syften, vilket stjäl uppmärksamhet från lektionsaktiviteten och 

verkar distraherande för lärandet. McCoy (2013:9) beskriver exempelvis hur en majoritet av eleverna 

distraheras genom en användning av sina digitala enheter till icke studierelaterade aktiviteter under 

lektionstid, främst för att underhålla sig själv och hålla sig uppdaterad med omvärlden. Aaron och 

Lipton (2018:372) konstaterar vidare hur den icke studierelaterade teknikanvändningen i hög grad 

inverkar på elevernas förmåga att tillägna sig det som sker på lektionen. Sambandet på kort sikt är 

tydligt, ju mer tekniken används desto mindre av lektionsinnehållet uppfattas. Arbetsminnets 

utrymme är enligt Aaron och Lipton (2018:364) begränsat och vi kan helt enkelt inte processa hur 

mycket information som helst. Även om distraktionen i sig är kortlivad kan det ta upp till 30 minuter 

innan fokus och koncentration på den ursprungliga uppgiften till fullo kan återfås. Därför medför den 

digitala tekniken en problematik när den tas in i klassrummet, eftersom elevernas 

uppmärksamhetsförmåga i hög utsträckning påverkas och därmed inverkar negativt på lärandet 

(McCoy, 2013:9, Aaron & Lipton, 2018:372). Men problemet är enligt Seemiller (2014:216) inte 

bara att eleverna direkt drabbas genom en försämrad uppmärksamhet på lektionsinnehållet. Det 

handlar även om ett respektfullt agerande gentemot omgivningen. Även om användning av digital 

teknik är accepterad i de flesta sammanhang i elevernas sociala värld finns det situationer där det 

fortfarande inte är ett acceptabelt beteende. Denna aspekt behöver eleverna lära sig att ta hänsyn till, 

exempelvis i en förberedelse inför ett arbetsliv. Miller et al. (2011:8) menar att det sannolikt föreligger 

en generationsklyfta kring synen på hur den digitala tekniken bör användas i olika sammanhang och 

att det oundvikligen blir en utmaning att överbrygga denna. 
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2.4 Möjligheter och utmaningar i ett digitaliserat klassrum 

Buskqvist, Olin-Scheller och Tanner (2017:37) framhåller hur eleverna själva lyfter fram 

mobiltelefonernas pedagogiska potential. Den används även som ett stöd för lärande, vilket sällan tas 

tillvara på av lärarna i undervisningen. Vidare kan mobilerna likaså ge ett ökat engagemang i 

förhållande till undervisning som inte upplevs som meningsfull. Ibland betraktas den digitala tekniken 

som ett legitimt och rationellt tidsfördriv som ökar motivationen att delta i undervisningen. För att 

nyansera bilden ytterligare visar viss forskning att användning av digital teknik utan koppling till den 

studierelaterade aktiviteten snarare orsakas av tristess och en omotiverad inställning till 

undervisningen (McCoy, 2013:9). Således är det inte den digitala tekniken i sig som leder till en 

användning, det är andra bakomliggande faktorer som gör att den blir en enkel flyktväg. Samtidigt 

betraktar eleverna till viss del den digitala tekniken som distraherande och ifrågasätter dess givna 

plats i klassrummet. Således är bilden hos eleverna varken svart eller vit och blottlägger en komplex 

uppsättning föreställningar. 

 Buskqvist, Olin-Scheller och Tanner (2017:41) ger en möjlig förklaring till elevernas tvetydiga 

bild av inställningen till digital teknik i klassrummet genom att visa hur det ofta råder en oklarhet 

kring mobilanvändandet i klassrummet. I de fall där det finns policys är de otydliga eller efterlevs 

inte av lärarna, vilket leder till en inkonsekvens i praktiken. Miller et al. (2011:9) framhåller dock att 

elever generellt visar en positiv attityd till att delta i utformandet av ett tydligt regelverk som 

begränsar tillgängligheten och användningen av den digitala tekniken. Slutsatsen Buskqvist, Olin-

Scheller och Tanner (2017:41) drar är att elever måste få stöd för att kunna avgöra vad som är 

meningsfullt för dem utan att de själva behöver ta hela ansvaret. Detta möjliggörs genom öppen 

reflektion och samtal över sin egen och andras användning av digital teknik i olika sammanhang.  

Enligt Skolverket (2011:5) leder digitaliseringen till att eleverna behöver kunna hantera 

tekniken på konstruktiva sätt för att delta aktivt som samhällsmedborgare. Ur ett demokratiskt 

likvärdighetsperspektiv behöver därför undervisningen ge alla elever möjligheter att använda och lära 

sig att hantera digital teknik för avsedda syften, annars riskerar skolan att misslyckas med sitt 

uppdrag. Detta skulle riskera att klyftor uppstår, vilket försämrar möjligheterna till ett aktivt 

samhällsdeltagande där digital teknik idag innehar en betydande roll. Styrdokumenten är entydiga: 

digitala verktyg måste integreras i utbildningen på olika sätt. Teknikens oändliga möjligheter leder 

dock till utmaningar som måste hanteras när dessa uppsatta mål ska omsättas i praktisk verklighet. 

Genomgången av forskningen och styrdokumenten utkristalliserar således ett spänningsfält mellan 

två motstridiga intressen. Å ena sidan beskrivs tekniken som ett störande distraktionsmoment. Å 

andra sidan behöver den digitala tekniken finnas i klassrummet, dels för att göra undervisningen 

relevant i relation till elevernas livsvärld och dels för att uppnå styrdokumentens mål och förbereda 
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eleverna för ett liv i ett digitalt informationssamhälle. Till sist understryker Olin-Scheller och Tanner 

(2018:19) att mer forskning behövs på fältet för att väcka frågor om teknikens syfte, 

användningsområden och vilka förändringar av klassrumspraktiken som den leder till. De 

digitaliseringspraktiker som studeras är framväxande och de utmaningar som beskrivs behöver 

undersökas närmare. Det förekommer schablonbilder såväl i verksamheten som i den offentliga 

debatten kring digital teknik och användningen av den. Mer kunskap behövs för att beslut ska kunna 

fattas på empirisk grund. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Varför agerar individer som de gör? 

Vad driver oss människor att göra på vissa sätt? För att kunna förstå varför är begreppet motivation 

centralt. Det finns ett antal teorier som behandlar fenomenet motivation utifrån olika perspektiv i ett 

försök att förstå varför elever agerar som de gör när de använder digital teknik i klassrummet. Ett sätt 

att förstå mänsklig motivation är att betrakta den som produkten av interaktionen mellan händelser 

och ting i den fysiska världen och tolkningen av dessa i människors psyken (Strauss, 1992:1). Ett 

traditionellt perspektiv på motivation betraktar fenomenet enbart bestående av inre drifter utifrån våra 

grundläggande fysiska och psykiska behov som människor. Strauss (1992:4) menar dock de 

traditionella psykologiska motivationsteorier som utgår från våra grundläggande basbehov inte 

tillräckliga för att förklara varför människor handlar som de gör i dagens komplexa sociala samspel i 

ett digitalt informationssamhälle. Motivation är därmed inte bara ett psykologiskt och biologiskt 

fenomen, utan även ett sociokulturellt. På ett liknande, men något utförligare, sätt beskriver 

D’Andrade (1992:23) dessa motivationsprocesser. Utgångspunkten är de traditionella basbehoven, 

men till detta läggs en social dimension. Motivation upplevs av individen som en strävan mot ett mål 

följt av en känsla av tillfredsställelse om den uppnås. Den emotionella responsen relaterad till 

handlingens framgång eller misslyckande utgör sedan grunden för vårt fortsatta agerande. Men vi 

människor är inte bara slavar under våra instinktiva drifter utan också autonomt tänkande varelser 

som sätter upp självständiga och komplexa målbilder, vilka utgör motiv för handlande. Dessa 

målbilder som lägger grunden för vårt handlande härleds från våra inre drifter, men även från sociala 

faktorer ur vår omgivning. Vi människor är således dels en produkt av våra biologiska drifter och dels 

en produkt av det kulturella sammanhanget. D’Andrade (1992:34) framhåller därmed att fenomenet 

motivation kan betraktas som en omedelbar förbindelse mellan kultur och handling. 
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Ytterligare ett sätt att förstå fenomenet motivation beskrivs av Deci och Ryan (2008:183), även 

om de också utgår från antagandet om ett antal grundläggande psykologiska basbehov. Dessa behov 

skiftar beroende av vad som värderas som eftersträvansvärt i den kulturella kontexten. Behovet av 

kompetens, autonomi och social kontakt med andra människor tenderar dock att vara gemensamma 

basbehov oavsett kultur, något som vi alla mer eller mindre har ett behov av. Men för att förklara 

variationen av dessa behov verkar en stor del av det som vi uppfattar som behov vara inlärda, vissa 

människor utvecklar starkare behov än andra. Därför har den kulturella kontexten även enligt Deci 

och Ryan (2008:182) betydelse för vad som driver oss människor till att handla som vi gör. 

Motivation kan uppträda i olika skepnader och klassificeras utifrån sin specifika karaktär. Autonom 

motivation uppstår när aktiviteten eller handlingen känns meningsfull och värderas på sätt som känns 

givande för det egna jaget. När individer är autonomt motiverade infinner sig känslor av 

självbekräftelse och beslutsamhet. Kontrollerad motivation kontrasterar mot den autonoma typen. 

Den har ytterst sin grund i extern reglering, där personens beteende styrs av temporär förstärkning 

och bestraffning. När individer är kontrollerat motiverade känner de en press att tänka, agera och 

känna på vissa sätt som från början inte har kommit inifrån, utan grundar sig i yttre omständigheter. 

Både autonom och kontrollerad motivation stimulerar och styr beteende och står således i kontrast 

till amotivation, vilket helt innebär en frånvaro av motivation, det saknas en intention att åstadkomma 

något. De tre typerna av motivation kan användas för att förklara en individs strävan att utföra vissa 

handlingar. Motivationsprocesserna opererar både på en medveten och omedveten nivå. Detta innebär 

att individer inte alltid är fullt medvetna om vad som driver dem till handling. Teorin kan enligt Deci 

och Ryan (2008:184) tillämpas på en mängd områden och fält för att ge förståelse kring vad som 

driver människor till att agera på vissa sätt. För studien blir den relevant för att kunna klassificera den 

typ av motivation som initierar elevernas handlande i klassrummet, exempelvis för att förstå varför 

de använder digital teknik för icke studierelaterade ändamål. 

 

3.2 Varför agerar individer på olika sätt? 

Det föreligger en rik variation mellan människors agerande i olika situationer. I ett försök att förstå 

vad som driver människor att handla på vissa sätt i specifika situationer använder D’Andrade 

(1992:28) begreppet kognitiva scheman. Ett schema är en konceptuell tolkningsstruktur som gör det 

möjligt att identifiera objekt och händelser och bygger på vår förmåga att förenkla sammanhang 

utifrån tidigare erfarenheter. Detta kan beskrivas som en process där objekt och händelser på ett 

förenklande sätt kan sorteras in på grundval av de mönster vi har i våra kognitiva strukturer sedan 

tidigare. Scheman har därmed även funktionen som mål för individer och utgör en motiverande kraft 
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för handlande. För att kunna förstå varför individer agerar som de gör behöver deras kognitiva 

målscheman således identifieras. 

D’Andrade (1992:28) ser individens scheman som hierarkiskt och implikationellt organiserade. 

Scheman högst upp i hierarkin är av generell karaktär ofta i form av övergripande livsmål, exempelvis 

att få arbeta som läkare. Nivån under består av scheman som styr handlingar som behövs för att uppnå 

de övergripande målen, exempelvis att få bra betyg för att komma in på läkarprogrammet. Scheman 

lägst ner i hierarkin är oftast sådana kopplade till specifika aktiviteter som utgör mindre beståndsdelar 

i att uppnå de generella målen. Detta skulle exempelvis kunna vara att klara varje tentamen eller sova 

ordentligt på natten för att orka med föreläsningar. Ju högre i hierarkin scheman befinner sig desto 

större är sannolikheten att de har funktionen som mål och därmed verkar styrande för individens 

handlingar. Modellen om scheman och motiv tar hänsyn till såväl individuella kognitiva faktorer som 

sociala och kulturella faktorer. Därmed kan den verka som en förklaring till människors beteende. 

Men att individer med samma överordnade mål kan ha helt olika vägar att nå dit komplicerar 

fenomenet. Människor har nämligen enligt D’Andrade (1992:36–37) kopplingar mellan scheman som 

skiljer sig åt, eftersom de kognitiva strukturerna har lärts in och använts på olika sätt och i varierande 

sammanhang. Vilka scheman som aktiveras hos en individ varierar således mellan situationer. 

Scheman ska alltså betraktas som kontextberoende tolkningsverktyg. Detta gör att människor 

aktiverar olika scheman i situationer som liknar varandra, vilket gör att individer handlar på helt olika 

sätt trots en strävan mot samma mål. Två personer med samma övergripande mål att bli läkare kan 

nå dit genom att handla på olika sätt. En väljer att studera hårt för bra betyg. Den andra väljer att 

bortse från studierna och istället göra högskoleprovet. Båda uppnår sina mål men har handlat på skilda 

sätt för att nå dit. Förklaringen till denna variation är att scheman är en produkt av den specifika 

kulturella kontexten, vilket gör att det finns lika många scheman och motiv som det finns individer. 

Ett schema kan därmed till stor del härröras från kulturen och kulturella erfarenheter. Enligt Deci och 

Ryan (2008:182) är vad som anses vara en god prestation eller ett ideal är kulturellt betingat och 

konstrueras i det sociala sammanhanget. Samtidigt som yttranden genererade från kulturella modeller 

verkar styrande för individer existerar det dock ingen kausal förbindelse mellan kultur och handling. 

Olika delar av kulturen hanteras inte på samma sätt av alla individer, D’Andrade (1992:36–41) 

betonar faktumet att kulturella aspekter internaliseras i en individs scheman av varierande grad. En 

del individer internaliserar vissa delar av ett normsystem, medan andra individer tillgodogör sig helt 

andra delar. Individer internaliserar alltså olika delar av samma kultur, vilket länkar liknande scheman 

till varandra på skilda sätt. Detta förklarar varför scheman har olika koppling och därmed varför 

individer agerar annorlunda i samma situation, trots samma överordnade målscheman. Därför kan två 

personers skilda handlingar för att uppnå samma övergripande mål att bli läkare förstås utifrån att de 

växt upp i olika kulturella kontexter där olika värden har rått. Modellen om scheman och motiv 
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tillämpbar i ett brett spektrum (1992:39–40). Dess ambition att förklara vad som driver mänskligt 

beteende gör den tillämpbar i förhållande till studiens syfte att förstå varför människor agerar som de 

gör i olika sammanhang. Därför används detta teoretiska ramverk som ett förklarande verktyg för att 

förstå elevers motiv till deras agerande i klassrummet, varför eleverna använder digital teknik för icke 

studierelaterade ändamål.  

4 Metod 

4.1 Fenomenografisk metodansats 

Samhällsvetenskaplig forskning handlar enligt David och Sutton (2016:88) om att komma åt olika 

uppfattningar kring det sociala livets natur. Larsson (1986:8) menar att det centrala i kvalitativa 

metoder handlar om att induktivt försöka hitta kategorier som bäst beskriver ett fenomen, till skillnad 

mot deduktiva metoder som utgår från på förhand formulerade kategorier i avsikt att mäta omvärlden. 

Den fenomenografiska metodologiska ansatsen används för att analysera data från enskilda individers 

kvalitativt skilda sätt att erfara något (Dahlgren & Johansson, 2015:162). Det är en lämplig kvalitativ 

metodansats för att beskriva och analysera individers olika uppfattningar om specifika fenomen i sin 

omvärld (Booth & Maraton, 2000:159). Larsson (1986:12) beskriver en grundläggande premiss för 

den fenomenografiska metodansatsen, distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara. 

Det kan därmed aldrig vara en tillräcklig målsättning att endast beskriva hur något är, utan att 

samtidigt beskriva hur det uppfattas av människor. Det primära målet med en fenomenografisk 

metodansats är således att urskilja hur variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen ser ut. 

Ambitionen är därmed inte att undersöka hur världen ser ut, utan hur den erfars av människor på 

skilda sätt, vilket benämns som att inta den andra ordningens perspektiv (Booth & Marton, 2000:154–

156). Det är dessa bakomliggande sätt att erfara ett fenomen som blir föremål för forskning. Syftet 

med en fenomenografisk ansats är därmed att “bidra till en fördjupad förståelse både av det mänskliga 

lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet” (Dahlgren & Johansson, 

2015:162). Fenomenet i studien är elevers användning av digital teknik i klassrummet för icke 

studierelaterade ändamål. Larsson (1986:16–18) beskriver hur metodansatsen har använts i tidigare 

pedagogiska studier kring hur elever uppfattar olika fenomen. Fenomenet som avses att utforskas i 

studien är komplext och kräver därför att beröras djupare. Således blir det meningsfullt att undersöka 

hur uppfattningarna kring detta fenomen ser ut och varierar. Larsson (1986:24) menar att den 

fenomenografiska metodansatsens fokus på variationen av uppfattningar kring något ger 

förutsättningar till att förstå enskilda individers skilda föreställningar och handlingar. Vidare 

poängterar Larsson (1986:24) att pedagoger därför kan förstå hur olika elevers enskilda uppfattningar 
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skiljer sig mellan olika situationer. Detta går helt i linje med studies syfte och motiverar således valet 

av fenomenografisk metodansats. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Det finns flera möjliga sätt att samla in data i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. Deltagande 

observationer eller videoinspelning skulle vara olika sätt att ge en omfattande bild av hur 

teknikanvändningen ser ut. Det är ofta en lämplig metod när data kring olika beteenden behövs (David 

& Sutton, 2016:101). Syftet med denna studie är dock att djupare undersöka varför elever använder 

tekniken på vissa sätt, då blir inte observation eller video tillräckligt (Bryman, 2016:596). Det krävs 

att eleverna själva får tillfälle att utveckla sina uppfattningar och ge detaljerade svar för att komma åt 

det mest väsentliga (Bryman, 2016:562). David och Sutton (2016:101) nämner dagböcker. Att låta 

elever föra dagbok kring sin användning är även det en aktuell datainsamlingsmetod som skulle kunna 

ge djupa data. Den fenomenografiska metodansatsen kräver en samtalsinteraktion för att få en 

försäkran om att djupet i uppfattningarna kring fenomenet verkligen fångas (Booth & Marton, 

2000:168, Dahlgren & Johansson, 2015:162). Därför bedöms kvalitativa intervjuer vara det mest 

lämpliga alternativet utifrån den fenomenografiska ansatsen (Booth & Marton, 2000:168, Dahlgren 

& Johansson, 2015:162). För att komma åt uppfattningarna kring ett fenomen menar Dahlgren och 

Johansson (2015:165) att forskningsfrågorna kräver en öppenhet som ger utrymme för längre 

reflekterande svar. Kvalitativa intervjuer möjliggör för deltagarna att nyanserat redogöra för sina 

uppfattningar samtidigt som det ges utrymme för en flexibilitet (David & Sutton, 2016:113). För att 

kunna samla in data som syftar till att kunna besvara frågeställningarna behöver intervjufrågorna vara 

av förhållandevis öppen karaktär som ger de medverkande möjligheter att resonera på djupet (David 

& Sutton, 2016:113, Dahlgren & Johansson, 2015:165–166). Genom valet att i studien kombinera 

enskilda intervjuer med gruppintervjuer är syftet att få ut så mycket som möjligt av datainsamlingen. 

Fördelen med gruppintervjuer är enligt Bryman (206:603) främst effektiviteten. Även om varje 

deltagare kanske inte ges utrymme att uttrycka hela uppsättningen tankar kan ändå en avsevärd mängd 

data kan samlas in under ett och samma intervjutillfälle. Ytterligare en fördel är att deltagarna 

stimulerar varandra med vad de säger och därmed utveckla varandras tankar, vilket kan ge mer 

utförliga data än om intervjun genomförts enskilt (David och Sutton, 2016:125).  
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4.3 Urval 

Undersökningspersonerna handplockades i enlighet med det selektiva urvalsförfarande som David 

och Sutton (2016:197) beskriver som tillgänglighetsurval. Bryman (2016:243) menar att en sådan 

form av tillfällighets- eller bekvämlighetsurval utnyttjar möjligheter att samla in data från individer 

som är relevant för forskningsfrågan när det inte föreligger en ambition att generalisera resultatet till 

en större population. Vid respondentintervjuer är inte deltagarna i sig det mest intressanta, utan främst 

de tankar, uppfattningar och åsikter de kan bidra till att blottlägga. Därför menar Esaiasson et al. 

(2012:262) att valet av de specifika undersökningspersoner inte är viktigt på samma som vid 

forskning utifrån frågor där deltagarna är valda för att de anses besitta unik information. Det 

avgörande för denna studies urvalsprocess är att de uppsatta urvalskriterierna avseende ålder och 

status som gymnasieelever är uppfyllda. Urvalet i studien består därför av nio myndiga 

gymnasieelever. Motivet till att enbart ha myndiga deltagare grundar sig i en forskningsetisk princip 

som säger att forskning på en sårbar grupp, exempelvis barn, aldrig ska genomföras om den inte lika 

gärna skulle ha kunnat bedrivits på en mindre sårbar grupp (Vetenskapsrådet, 2018a). Det finns 

således ingen anledning att välja ut undersökningspersoner som inte är myndiga. Namnen på 

deltagarna är fingerande av anonymitetsskäl Bryman (2016:173). En redovisning av 

undersökningsdeltagarna finns i tabell 1. 

 

Namn Kön Årskurs Gymnasieprogram Intervjutyp 

Fatima Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Grupp 1 

Freja Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Grupp 1 

Emma Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Grupp 1 

Eva Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Grupp 2 

Anna Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Grupp 2 

Liv  Flicka Tre Ekonomiprogrammet Enskild 

Moa Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Enskild 

Ella Flicka Tre Samhällsvetenskapliga programmet Enskild 

Adam Pojke Tre Samhällsvetenskapliga programmet Enskild 

Tabell 1. Redovisning av undersökningsdeltagare 

 

4.4 Insamling av data 

Grunden för datainsamlingen är intervjuguiden. Den är utformad för att säkerställa att data som 

samlas in är relevant för att uppfylla studiens syfte. Utgångspunkten för intervjuguiden är studiens 

forskningsfrågor. Utifrån dessa kondenseras fyra intervjuteman som utgör grunden för formuleringen 
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av intervjufrågor. Här blir språket viktigt för att eleverna ska kunna förstå frågorna och få en chans 

att besvara dem på ett införstått och utförligt sätt (David & Sutton, 2016:116). Det första temat kretsar 

kring elevens upplevda syfte med sina studier generellt. Efterföljande tema utforskar hur eleverna 

använder teknik i klassrummet. Därefter följer ett tema som belyser elevernas motiv till användningen 

av den digitala tekniken för icke studierelaterade syfte. Det sista temat berör frågor kring det sociala 

sammanhanget och andra kontextuella aspekter i syfte att nyansera och fördjupa elevernas svar. Varje 

intervjutema inleds med en relativt öppen kärnfråga. Därefter följer en eller flera uppföljningsfrågor 

(”Kan du utveckla?”) eller sonderingsfrågor (”Menar du att…”) i syfte att få informanterna att 

utveckla, motivera och förtydliga sina svar (Bryman, 2016:569). Detta menar Dahlgren och 

Johansson (2015:165) är essentiellt för den fenomenografiska ansatsen för att kunna komma åt 

uppfattningar kring ett fenomen på djupet. Intervjuguiden prövades i en pilotintervju med en 

gymnasieelev utanför studien för att säkerställa att felaktigheter kring intervjufrågorna minimeras. 

Detta förfarande menar David och Sutton (2016:115) är nödvändigt. De två gruppintervjuerna upptog 

mellan 35 och 52 minuter. De enskilda intervjuerna blev betydligt kortare i förhållande till 

gruppintervjuerna och upptog mellan 17 och 35 minuter. Efter datainsamlingen transkriberades 

intervjuerna i syfte att få en överblick över materialet samt för att kunna göra en grundlig och 

tillförlitlig analys (Dahlgren & Johansson, 2015:166). Visst talspråk transkriberades till skriftspråk 

och icke meningsbärande utfyllnadsord utelämnades för att öka transkriptens läsbarhet. I övrigt 

transkriberades intervjuerna ordagrant för att behålla den ursprungliga semantiken i så hög 

utsträckning som möjligt. Överföringen från talat till skrivet språk är enligt Bryman (2016:579–580) 

grunden i kvalitativa undersökningar och bör ske under stor noggrannhet. Bryman (2016:579) betonar 

vidare fördelarna med att se transkriberingen som en del av analysprocessen, därför började 

sammanfattningen och tematiseringen av datamaterialet till viss del redan där.  

 

4.5 Analys av data 

Syftet med analysen blir att urskilja elevernas olika sätt att förstå fenomenet elevers användning av 

digital teknik för icke studierelaterade ändamål. All kvalitativ forskning kräver enligt David och 

Sutton (2016:89) någon form av klassificering. Att formulera distinktioner kräver en grundläggande 

förmåga att identifiera kvalitativa skillnader mellan olika kategorier. Empirin analyserades därför 

genom att kvalitativt dela in de skilda uppfattningarna kring elevernas användning i olika 

beskrivningskategorier. Syftet är att de olika kategorierna ska identifiera kvalitativt skilda sätt att 

erfara det undersökta fenomenet (Booth & Marton, 2000:173). Den konkreta dataanalysen av studiens 

empiri var inspirerad av Dahlgren och Johanssons (2015:166–173) fenomenografiska analysmodell. 
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Den första fasen innebar att transkripten lästes flera gånger av båda. I andra fasen inleddes själva 

analysen genom en kondensation av hela det ackumulerade empiriska intervjumaterialet. Här skiljdes 

de mest betydelsefulla uttalandena ut genom att sammanfatta såväl manifesta som latenta termer i 

textmaterialet. I nästa steg jämförs olika passager i syfte att hitta likheter och skillnader inom 

materialet. Här mönsterkodas materialet kvalitativt genom att termerna ställs upp i en matrisform med 

preliminära kategorier. Detta gjordes i syfte att skapa överblick och tydlighet samt göra det möjligt 

att undersöka relationer i textinnehållet (David & Sutton, 2016:276). De gemensamma mönster som 

framkom under läsningen av textmaterialet utgör sedan grunden för den slutgiltiga formuleringen av 

beskrivningskategorierna. Denna fas innehöll diskussioner där båda fick ge sin syn på vilka 

mönsterkoder som skulle utgöra kategorier. Den kollektiva delen av processen är enligt Dahlgren och 

Johansson (2015:171–172) en stor tillgång för studiens validitet. I den fjärde fasen delas de funna 

skillnaderna och likheterna in i sammanlagt sju beskrivningskategorier. Syftet är att de enskilda 

kategorierna ska ha en tydlig relation till undersökningens fenomen samt säger något distinkt om ett 

specifikt sätt att uppfatta fenomenet (Booth & Marton, 2000:163). Till sist kontrasteras de olika 

passagerna mot varandra i syfte att se om de ryms i mer än en kategori. Analysarbetet handlar om att 

hitta en balans mellan variationen av uppfattningar men samtidigt se de kvalitativa likheterna trots att 

de beskrivs på skilda sätt av undersökningsdeltagarna (Booth & Marton, 2000:164, 173). De olika 

beskrivningskategorierna bildar det så kallade utfallsrummet och redovisas deskriptivt i rapportens 

resultatdel. Larsson (1986:39) betonar vikten av att beskrivningar av en uppfattning inom kategorin 

illustreras av citat, vilket utgör grunden för resultatframställningen. Utfallsrummet diskuteras därefter 

genom att undersöka relationer dels mellan de olika beskrivningskategorierna och dels mellan 

kategorierna och det undersökta fenomenet. I diskussionen förs resonemang kring varför resultatet 

ser ut som det gör genom att konkret tolka beskrivningskategorierna mot bakgrund av tidigare 

forskning kring icke studierelaterade teknikanvändning, D’Andrades (1992:28) teori om scheman och 

motiv samt Deci och Ryans (2008:183) klassificering av motivationstyper. Att på detta sätt utgå från 

ett teoretiskt ramverk och använda som verktyg för att tolka och förstå elevers uppfattningar är ett 

vanligt förfarande i fenomenografiska studier (Larsson, 1986:40). 

 

4.7 Kritisk metoddiskussion 

Avgörande för en fenomenografisk forskningsansats är att deltagarnas uppfattningar av ett fenomen 

efterfrågas (Dahlgren & Johansson, 2015:162). Ansatsen har sina begränsningar, främst handlar det 

om forskarens förmåga att utforma ett intervjuinstrument som verkligen fångar individens 

uppfattningar kring fenomenet i fråga. Forskarens roll är därmed central i insamlings- och 
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analysprocessen. Individuella erfarenheter kommer oundvikligen påverka hur data uppfattas, vilket 

färgar resultatet och slutsatserna (Fejes & Thornberg, 2015:20). Att söka förståelse kring innebörden 

i intervjudata utgår alltid från ett tolkande subjekt (Larsson, 1986:38). Uppgiften att formulera 

kategorier som på bästa sätt kan spegla variationen av uppfattningarna av fenomenet ankommer 

således den enskilda forskaren. Men hur tydliga kvalitativa skillnader måste föreligga för att kunna 

bilda en egen beskrivningskategori? Larsson (1986:20) menar att kategoriernas syfte är att gestalta 

variationen av uppfattningarna så tydligt som möjligt. Målet är att kategorisystemet fullständigt ska 

fånga uppfattningarna av fenomenet i fråga. Kategorierna kan dock aldrig göra anspråk på att vara ett 

definitivt system, utan endast spegla beskrivningarna hos den undersökta gruppen (Booth & Marton, 

2000:163). Något som kan tillföra en mer trovärdig och mer objektiv formulering av kategorier är att 

en oberoende bedömare får läsa igenom och ge sin syn på kategoriseringen (Larsson, 1986:38). Men 

den subjektiva dimensionen går aldrig att frigöra sig helt ifrån i en kvalitativ metodologisk ansats 

som denna.  

Kvalitativa studier skapar förutsättningar för större intern validitet, men garanterar det inte 

(David & Sutton, 2016:33). Målsättningen är att försöka fånga det fenomen som avses beskrivas, 

elevernas egna uppfattningar. En problematik som uppstod var att de intervjuade eleverna under 

gruppintervjuerna visade en tendens att uttrycka sig i en kollektiv form. Genom att använda 

pronomenet vi istället för jag resonerade elever kring hur de använde sin digitala teknik ur en mer 

generell synvinkel. Detta öppnade för en större bredd vad gäller möjliga tolkningar. Ett sätt att tolka 

elevernas svar är att de anser sig kunna uttala sig om hela intervjugruppens eller hela klassens 

preferenser. Ett annat sätt att tolka elevernas utsaga är att den egentligen ska förstås ur ett individuellt 

perspektiv, eftersom det har varit tydligt att intervjun endast ska beröra deras individuella 

uppfattningar. Trots att tolkande frågor ställdes i syfte att säkerställa undersökningsdeltagarnas svar 

och därmed uppnå respondentvalidering (Bryman, 2016:466, 570), men en större intern validitet hade 

kunnat uppnås om eleverna explicit och tydligt uttryckt att uppfattningarna faktiskt var deras egna.  

Ytterligare en problematisk aspekt som rör den interna validiteten är data som inte svarar direkt mot 

studiens syfte. Bryman (2016:561) nämner att kvalitativa intervjuer ofta avviker och måste hanteras 

i intervjusituationen. Frågorna som ställdes under intervjuerna fokuserade, precis enligt intention, 

främst på orsaker till att eleverna använder sin teknik till icke studierelaterade aktiviteter. Men ofta 

förde eleverna istället resonemang om orsaker till att de inte använder tekniken för icke 

studierelaterade ändamål. En elev beskrev exempelvis hur hen inte använder sin mobiltelefon under 

lektionen om läraren samtidigt ser eleven. Men bara för att eleven väljer att inte använda sin 

mobiltelefon när läraren ser, betyder det inte att hen per automatik använder sin mobiltelefon när 

läraren inte ser. Ett förekommande samband mellan två samspelande faktorer betyder inte per 

automatik att det råder en kausal förbindelse däremellan. Denna svårighet att hålla fokus till den 
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specifika frågan kan enligt Roulston et al. (2003:653) delvis bero på intervjuarens ovana. Samtidigt 

menar Bryman (2016:569) att det är viktigt att inte styra undersökningsdeltagarna för mycket. Booth 

och Marton (2000:169) nämner att spontana reflektioner i intervjusituationen ofta uppstår och att 

forskaren under analysen får ta ställning till tillförlitligheten och giltigheten i den data som samlats 

in. Balansen mellan irrelevans och för strikt styrning visade sig vara en utmaning att hantera i 

praktiken. 

4.8 Etiska överväganden 

Forskningsfrågan adresserar vissa etiska dilemman. David och Sutton (2016:51–55) beskriver 

grundläggande etiska förhållningssätt i samhällsvetenskaplig forskning. För det första behöver 

principen om informerat samtycke uppfyllas. Detta säkerställdes genom att deltagarna var införstådda 

med studiens syfte och därefter gav explicit samtycke till sitt medverkande. Det är därför fördelaktigt 

att deltagarna är myndiga och själva får fatta beslut. Att endast välja myndiga elever ökar därför 

sannolikheten att deltagarna själva förstår studiens syfte och själva kan fatta beslut på grundval av 

detta. Även om urvalet enbart inkluderar elever som är myndiga menar Vetenskapsrådet (2018a) att 

god etisk sed vid forskning i skolan är att ändå informera vårdnadshavare om elevens deltagande, 

vilket gjordes indirekt genom att eleverna frivilligt fick informera sina vårdnadshavare. Individer som 

inte är fyllda 18 är att anses vara barn och betraktas därmed som sårbar grupp. Detta beror på att ju 

yngre en person är desto svårare blir det att sätta sig in i forskningens syfte och därmed erhålla ett 

informerat samtycke från personen. Samtycket från deltagarna handlar dels om att det finns ett 

samtycke till själva intervjun och dels att intervjun får spelas in och användas (Vetenskapsrådet, 

2018b).  

För det andra måste de medverkande personerna enligt Bryman (2016:173) och David och 

Sutton (2016:54) garanteras största möjliga konfidentialitet och anonymitet, särskilt om 

forskningsfrågan är av kontroversiell art. Därför är alla namn på såväl elever som lärare i rapporten 

fingerade och namn på platser skrivs inte ut. För det tredje finns det risker att medverkandet i studien 

skulle kunna påverka eleverna negativt i flera avseenden, alltså behöver forskningsdeltagarna skyddas 

från alla sorters skada genom anonymitet och konfidentialitet. Det alltid finns risk för att en 

medverkan i studien skulle kunna påverka relationen till kamrater, lärare och skolpersonal på olika 

sätt. Därför blev det viktigt att endast deltagarna själva hade kännedom om deras medverkan i studien. 

I enlighet med studiens syfte är avsikten endast att undersöka sådant som är yrkesrelevant. Inga frågor 

som skulle kunna leda in eleverna på hur de använder digital teknik i privatlivet kommer därför 

ställas. Detta skulle kunna betraktas som ett omotiverat intrång i individens personliga integritet 

eftersom det ligger utanför studiens syfte (Bryman, 2016:180). 
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5 Resultatredovisning och analys 

Utifrån intervjuerna kring elevernas uppfattningar av användningen av digitala verktyg formulerades 

sju unika beskrivningskategorier. Dessa utgör undersökningens utfallsrum, vilket redovisas i tabell 2. 

 

Forskningsfråga Beskrivningskategori 

Elevers icke studierelaterade användning av digital 

teknik i klassrummet 

Kommunikation  

Förströelse  

Motiv till elevers icke studierelaterade användning av 

digital teknik i klassrummet 

Bristande motivation till den studierelaterade aktiviteten 

Sociala relationer och normer 

Den digitala teknikens tillgänglighet 

Studierelaterad oföretagsamhet 

Medveten strategi att styra beteendet 

Tabell 2. Översikt beskrivningskategorier 

5.1 Elevers icke studierelaterade användning av digital teknik i klassrummet 

5.1.1 Kommunikation  

Ingen av eleverna angav att det finns någon form av restriktioner som begränsar deras användning av 

digital teknik på lektionerna. Det är snarare underförstått att den endast ska tillämpas i studierelaterat 

syfte. Eleverna menar genomgående att det främsta användningsområdet är att använda den digitala 

tekniken, främst mobiltelefonen, till att kommunicera via sociala medier såsom Instagram, Snapchat 

eller Messenger samt att skicka SMS. Då handlar det om att kommunicera med andra individer i 

relationsskapande och relationsfrämjande syfte. Anna säger:  

Om läraren har genomgång och den är svår och tråkig då blir det att man tar upp mobilen och då 

är man fast, man börjar en konversation med någon på typ Snapchat och då måste man svara när 

den svarar. 

Liv beskriver hur hon använder sociala medier under lektionen:  

[...] Det ju lätt att man sitter och kollar på andra saker typ som sociala medier, även fast man inte 

borde. [...] Det finns ju väldigt många roliga appar där, typ som Instagram, Snapchat, Facebook. 

Jag tycker det är väldigt kul att redigera bilder och prata med mina vänner. Eller på Snapchat 

skickar man mest bilder. 

Ella säger att hon antagligen använder mobilen till sociala medier någon gång under alla lektioner: 

”Jag använder nog min mobil varje lektion till saker som jag inte ska göra, men inte datorn så ofta, 

men jag kollar mina sociala medier alla lektioner”. 
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5.1.2 Förströelse 

Alla elever beskriver hur de använder den digitala tekniken för att av olika anledningar fördriva tiden 

under lektionen. Vanligtvis handlar det främst om att titta på videoklipp eller att slösurfa på olika 

internetsidor. Liv uttrycker sin användning på följande vis: 

Ibland så strökollar man ju bara Facebook eller Instagram för att man har tråkigt under lektionen. 

Ja tre timmars genomgång, då sitter man där och avlider. 

Eva säger att hon surfar på olika internetsidor och kollar på kläder: “[...] Ipaden använder jag för att 

vara inne på… kolla kläder eller något”. Några elever beskriver hur de använder sin teknik som 

tidsfördriv till aktiviteter utan koppling till lektionsinnehållet, samtidigt som de försöker följa med 

och vara aktiva under lektionen. Adam menar: 

Jag kan lyssna liksom och kolla på YouTube samtidigt. Så blir det att man går in på YouTube och 

hittar någon intressant och rolig video, och man behöver ju inte ens ha ljud i öronen, det räcker 

med att titta på när, ja vad det nu kan vara, någon hockeymatch eller när någon kör skidor. 

Moa medger dock att det kan vara svårt att surfa utan att det stjäl fokus från lektionsaktiviteten. På 

frågan om det påverkar henne svarar hon: 

Ja gud ja. Alltså jag har ju själv suttit med datorn alldeles för mycket på vissa lektioner, och då 

känner man ju när man går ut ifrån bara – jaha vad gjorde vi idag på lektionen? 

 

5.2 Elevers motiv till användningen av digital teknik för icke studierelaterade 

aktiviteter 

5.2.1 Bristande motivation till den studierelaterade aktiviteten 

Alla intervjuade elever betonar mer eller mindre att de ur ett långsiktigt perspektiv är motiverade till 

studierna på en generell nivå. De ger uttryck för en hög ambitionsnivå och siktar på höga 

studieresultat. Samtidigt är det genomgående att motivationen brister ur ett kortsiktigt perspektiv, 

exempelvis under enstaka lektioner i vissa ämnen eller med specifika lärare. Alla elever lyfter fram 

bristande motivation till den lektionsspecifika studierelaterade aktiviteten som en betydelsefull orsak 

till att de använder digital teknik till annat än det som egentligen är syftet. Ella menar att 

motivationsaspekten är den mest primära faktorn: 
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Det tycker jag påverkar jättemycket, det är nog den primära faktorn tycker jag, att om jag både 

känner att det jag gör är kul och betydelsefullt, och att jag lär mig någonting när jag gör det. Då 

så använder jag inte telefonen eller datorn. 

Eleverna uttrycker varierande orsaker till den bristande motivationen. En betydelsefull aspekt som 

ofta nämns är det personliga intresset för skolämnet. Ella beskriver hur skolämnet påverkar hennes 

motivation:  

Ämnen jag tycker är roliga och som jag bryr mig mer om på ett personligt plan, då skulle jag inte 

hålla på med min mobil, jag tycker väldigt mycket om samhällskunskap och såna ämnen, så då 

skulle jag inte, för då tycker jag ju om tiden som jag är där så då vill jag ju inte slösa bort den på 

att typ kolla Instagram. Också ämnen när man känner att det finns en tydlig agenda, jag läser 

matte, då har jag ju ett visst antal tal som jag ska räkna varje lektion. Om jag ägnar tid åt att hålla 

på med min mobil då måste jag ju räkna mer hemma, och då blir jag också mer motiverad att inte 

hålla på med mobilen. [...] särskilt i ett ämne som matte så vet man också väldigt mycket att det 

här behöver jag lära mig till det här provet. I typ filosofi så känns ju allt mer flytande liksom, vad 

vi ska lära oss idag och vad det är syftet typ, så då använder jag nog min mobil mer. 

En annan förklaring till den bristande motivationen verkar vara lärarens agerande för att väcka 

engagemang. Förväntningar på att läraren ska vara engagerad för att väcka intresse tenderar att 

påverka motivationen hos de intervjuade eleverna i hög grad. Om läraren inte lyckas att leva upp till 

dessa förväntningar blir eleverna generellt sett uttråkade och motivationen till ämnet och att 

genomföra de studierelaterade aktiviteterna försämras. Detta ökar enligt majoriteten av de intervjuade 

eleverna sannolikheten att de istället använder den digitala tekniken till icke studierelaterade ändamål. 

Moa beskriver hur läraren är viktig för att skapa motivation och göra ämnet samt lektionsinnehållet 

intressant, vilket gör att hon använder mobilen mindre:  

Men om det är ett ämne och en lärare som faktiskt är bra, då blir det ju automatiskt att man blir 

mer engagerad, generellt. Då har man ju mer förväntning på läraren och på sig själv, att nu ska vi 

göra något bra av den här timmen. Så det beror ju på vad det är för ämne, för lärare, vad läraren 

gör för att det ska bli intressant [...] De lärarna som man tycker om, eller de ämnena som lärarna 

gör intressanta, då håller man ju inte på lika mycket med mobilen. 

Freja uttrycker sina förväntningar på läraren och hur det hänger ihop med hennes motivation på 

följande sätt: 

Jag förväntar mig också att läraren som är i det ämnet vill vara där och vill lära ut. För i vissa fall 

känner man att när man kommer in i ett klassrum och läraren själv inte vill vara där så blir det 

svårt. Då vill man inte vara där. 
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Flera elever nämner också vikten av att läraren har en planering med tydlig struktur och konkreta mål, 

där syftet med lektionen framgår tydligt. En bristande struktur tenderar att göra eleverna omotiverade 

till den studierelaterade aktiviteten, vilket ökar sannolikheten till att eleverna använder digital teknik 

för icke studierelaterade ändamål. Eva uttrycker sig så här när hon får frågan om vad hon förväntar 

sig av läraren: ”Att läraren har gjort ett schema för vad man ska göra på lektionen. Att vi blir 

informerade om vad vi ska göra och att vi har en lärare som är där och tar närvaro”. Ella nämner 

vidare hur viktigt det är att målen för lektionen är tydliga och konkreta:  

Jag förväntar mig nog att läraren ska ha en plan och en struktur, så att det ska ge mig någonting, 

antingen att jag får mer kunskap eller att det ska ge någonting för läraren, att han, hon eller hen 

ska examinera mig. 

 

5.2.2 Sociala relationer och normer 

Eleverna nämner genomgående ett flertal socialt grundade orsaker till att de använder den digitala 

tekniken för icke studierelaterade ändamål. De flesta intervjuade elever betonar den digitala teknikens 

och sociala mediers betydelsefulla funktion när det kommer till att upprätthålla relationer med andra 

individer genom att kommunicera på olika sätt. Om detta vittnar Freja: ”[...] jag har kompisar i 

Jönköping också, vilket gör att om jag vill hänga med i deras liv så måste jag också vara uppkopplad 

hela tiden”. På frågan om varför Liv använder sociala medier under lektionen medger hon att det är 

för att kommunicera: “[j]a ibland är det väl för att hålla kontakten med vissa [...]”.  

Den personliga relationen med läraren spelar en avgörande roll för i vilken utsträckning 

eleverna använder sig av digital teknik för icke studierelaterade syften. Om eleverna känner sig 

positivt uppmärksammade och bekräftade av läraren minskar den icke ändamålsenliga användningen 

av digital teknik. Freja betonar betydelsen av en god relation mellan lärare och elev: ”När vi har 

Lillemor, hon är ju väldigt stark ledare. Hon är pedagogisk. Man använder inte mobilerna på hennes 

lektioner. Även ifall man inte gör något”. Emma fyller i:  

Det är för att hon är väldig individuell i sin lärargång. Hon pratar med dig samtidigt som hon 

pratar med alla andra. Man känner sig speciell och sedd. Till och med Charles och Juán som alltid 

kollar på mobilerna gör inte det på hennes lektioner. [...] Det är för att de blir sedda. 

Freja avslutar sekvensen genom att förtydliga: “[d]et gör ju att man vill vara med”. Det här visar 

tydligt att eleverna känner sig stärkta av sättet läraren bemöter dem. De blir uppmärksammade, inte 

övervakade, och de känner att Lillemor bryr sig om och ser dem. Slutsatsen är att de blir motiverade 

att aktivt delta i lektionen. Finns inte denna relationella anknytning till den specifika läraren bidrar 

detta således till en ökad användning av mobiler för icke studierelaterade ändamål. Moa redogör 
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kärnfullt för hur en svag relation till läraren gör att hon sitter och fördriver tiden med annat: ”Jag hatar 

dig, du hatar mig och jag kommer ändå få E, jag skiter i allt. [...] oj nu har en timme gått och jag har 

suttit och kollat på klänningar jag ska ha i sommar”. 

Den specifika kulturen är en annan social faktor som verkar ha stor inverkan på hur benägna 

eleverna är att använda tekniken på vissa icke ändamålsenliga sätt. Normer i klassen eller den mindre 

gruppen man ingår i som individ konstituerar vad som anses vara accepterade sätt att använda 

tekniken på. Dessa normer är flytande och kan skifta mellan olika sammanhang och varierar med 

faktorer som exempelvis ämne, lektionsaktivitet eller lärare. Generellt sett uppger alla elever att det 

outtalat är accepterat att använda den digitala tekniken för icke studierelaterade ändamål så länge det 

inte påtagligt stör någon annan. Ella beskriver tydligt hur den specifika kulturen påverkar hennes 

benägenhet att använda tekniken för icke studierelaterade syften: 

I vår klass så använder folk mobilen ganska mycket, och själva ambitionsnivån för lektionen är 

ganska låg, så då uppmuntrar det ju till att man använder sin mobil mer. Jag gick i en annan klass 

förra året och där använde jag aldrig min mobil, för där vart det så att inte någon använde sin 

mobil, utan att alla mer jobbade intensivt. Det indikerar väl direkt på att när många använder sina 

tekniska prylar blir det väl mer okej att göra det [...] jag läste på en skola utomlands förra året, 

och då sökte man ju in med sina betyg, så då vart det ju så att många högpresterande elever 

samlades och gick i samma klass, och det var ju väldigt positivt, i alla fall om man tycker om 

ämnena, då vart man ju väldigt peppad på att lära sig mer, och liksom nyttja den kompetens som 

fanns, så då använde jag också mobilen mindre. För att då kände jag ju att jag ville passa på och 

ta lärdom av vad mina klasskompisar sa när jag väl var där. 

 

5.2.3 Den digitala teknikens tillgänglighet 

Den mobila digitala tekniken finns med och används överallt i allt fler syften, så även i klassrummet. 

De intervjuade eleverna menar att den digitala teknikens lättillgänglighet och användbarhet tilldrar 

uppmärksamheten och konkurrerar med den studierelaterade aktiviteten. Adam svarar rakt på sak när 

han får frågan varför han använder sin Chromebook till annat: “alltså på något sätt tillgängligheten, 

att det är så pass lätt”. Faktumet att den digitala tekniken ständigt finns med som en självklar del av 

elevernas liv vittnar flera om. Vanan att hela tiden använda sina portabla enheter är enligt flera elever 

en stor faktor till att de använder dessa även under lektionstid, trots att lektionsinnehållet är intressant 

och att de är motiverade till att genomföra lektionsaktiviteten. Ella beskriver att “jag gör det ju alltid, 

jag gör det ju även på mina raster, så det är ju som en vana”. En del elever har svårt att avstå från att 

använda sin digitala teknik, även under korta tidsperioder. På frågan om varför Liv använder sin 

mobil på lektionen säger hon: ”Jag är väldigt mobilberoende så det kan bero på det. [...] Jag har svårt 
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att släppa den”. Moa nämner hur det ofta går väldigt snabbt att använda mobilen i korta sekvenser: 

“[d]et är inte så att jag sitter med mobilen i en kvart liksom [...] utan det går ju i intervaller, alltså att 

man svarar på några saker och sen så lägger man ner den igen”. Fatima menar hur hon “tar upp 

mobilen och svarar på Snap och så fortsätter jag”. Användning av digital teknik finns således ständigt 

med som en integrerad och naturlig del av elevernas liv. Den går att använda snabbt under korta 

tidsintervaller oavsett sammanhang. Elevernas uppfattningar visar att detta skapar ett visst 

förhållningssätt som innebär att den digitala tekniken alltid kan användas, mycket på grund av dess 

tillgänglighet. De intervjuade eleverna framhåller att just denna faktor är ett betydelsefullt motiv till 

användningen av den digitala tekniken för icke studierelaterade ändamål i klassrummet.  

 

5.2.4 Studierelaterad oföretagsamhet 

Om elever av olika anledningar blir oföretagsamma i förhållande till den aktuella studierelaterade 

aktiviteten ökar sannolikheten att de istället använder den digitala tekniken för icke studierelaterade 

ändamål. Flera elever visar genom sina utsagor att graden av hur aktiva respektive passiva de blir 

under lektionerna påverkar benägenheten att använda den digitala tekniken i icke studierelaterade 

syften. Eleverna lyfter fram flera faktorer som orsakar denna oföretagsamhet. Moa beskriver hur 

lärarstyrda aktiviteter där hon tvingas vara aktiv gör att hon inte använder tekniken till annat: 

[N]är det är en föreläsning och man ständigt får uppgifter, att man som lärare involverar klassen 

mer [då] måste jag faktiskt vara aktiv under den här lektionen, för att jag ska kunna va med [...] 

Men om du sitter på en lektion när det är en föreläsning och du vet att läraren vill ha din 

uppmärksamhet och han kommer följa upp det här, och du kommer få uppgifter om det här, ni 

ska skriva i ett dokument vad han säger och svara på frågor under tiden, då kan man ju inte göra 

något annat. 

Moa fortsätter genom att ge ett kontrasterande exempel som beskriver hur lektionsaktiviteter där hon 

får ta eget ansvar att utnyttja tiden istället gör henne passiv i förhållande till den studierelaterade 

aktiviteten. När det finns möjligheter att skjuta upp den aktuella aktiviteten till ett senare tillfälle så 

får det henne att använda mobilen eller datorn till icke studierelaterade ändamål: 

[...] utifrån mig så blir det ju att jag använder mer mobil och dator när det är eget arbete [...] Så 

att jag tror att det är väldigt så här, när det väl blir fritt, alltså lite mer eget ansvar, det är då det 

skenar iväg. 

Upplever eleverna att det finns möjligheter att skjuta upp den skolrelaterade aktiviteten till ett senare 

tillfälle får det följd att de istället väljer att fördriva lektionstiden till att använda digital teknik för 

icke studierelaterade syften. Detta behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till att eleverna inte känner 
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sig motiverade till den aktuella studierelaterade aktiviteten. Snarare verkar det vara faktumet att 

eleverna har möjligheten att skjuta upp sitt skolarbete till ett senare tillfälle som driver dem att istället 

använda digital teknik för ändamål som inte har koppling till själva skolarbetet. Eleverna skjuter alltså 

upp sitt skolarbete trots att den studierelaterade aktiviteten i sig anses vara intressant och motiverande. 

Därför blir de passiva och oföretagsamma i relation till sin studierelaterade uppgift. Detta driver 

eleverna att istället använda tekniken till icke studierelaterade ändamål. Fatima håller följande 

resonemang gällande deadlines:  

Om vi får en uppgift och den har deadline samma dag då vill jag göra det samma dag. Då vill jag 

få den gjord och så är det klart. Men om jag får en uppgift idag som ska vara klar nästa vecka då, 

och det är en skrivuppgift, då känner jag att jag kan lika gärna göra det när jag kommer hem som 

att göra det på lektionstid. Och då tar jag egna pauser. [...] Att jag tar upp mobilen och svarar på 

Snap [...]. 

Anna menar också att avståndet till en deadline har betydelse: “Det spelar en väldigt stor roll”. Hon 

beskriver vidare att det lätt leder till en oföretagsamhet. I de fall hon har flera lektioner till förfogande 

att utföra en uppgift, används istället de inledande lektionerna till annat: “[D]e två första [lektionerna] 

är det - ah men det är lång tid kvar”. Eva fyller i Annas påstående genom att förtydliga hur att detta 

leder till att tekniken används till icke studierelaterade aktiviteter: “ja då sitter man mobilen och 

ströläser väl lite”. Flera elever uppgav liknande attityder. Freja uttrycker sig kärnfullt: ”Medan om 

det är en inlämningsuppgift och jag vet att jag kommer få tid hemma, då är det väldigt lätt att jag 

börjar använda mobilen”. 

Ytterligare en passiviserande faktor som orsakar en oföretagsamhet i förhållande till skolarbetet 

är huruvida eleverna upplever sig anonyma i klassrumsmiljön. Freja framhäver att: “[d]esto mer 

personer; desto mer anonym man är, desto mer använder man mobilen”. Adam nämner hur han ägnar 

sig åt sådant som inte är kopplat till undervisningen på sin Chromebook om läraren inte ser. Han 

beskriver hur anonymiteten leder till en form av passivitet eller oföretagsamhet i förhållande till 

undervisningen, vilket driver honom till att använda den digitala tekniken för icke studierelaterade 

aktiviteter istället: “det är ju omöjligt för läraren om man sitter längst bak och se vad man gör på den 

liksom. [...] det är svårt att åka fast på något sätt”. Anna beskriver i likhet med Adam hur en större 

grupp gör att hon känner sig mer anonym, vilket ökar benägenheten att använda mobilen: “[d]et är 

ingen som märker att jag håller på med mobilen om vi sitter i aulan”.  
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5.2.5 Medveten strategi att styra beteendet 

Flera av eleverna beskriver hur digital teknik används som ett verktyg för att styra sitt beteende i en 

viss önskvärd riktning. Ella framhåller hur hon använder digital teknik för aktiviteter utan koppling 

till skolarbetet mot slutet av långa lektioner för att orka behålla fokus och motivation till den 

studierelaterade aktiviteten: 

[J]ag tycker ofta, det är mer i andra halvan av lektionen, för att då har det gått ganska länge och 

oftast har vi ju inte någon rast… och i alla fall jag klarar inte av att… sitta och tänka i en och en 

halv timme… [...] det har gått för lång tid utan en rast, vad säger man? Min koncentration har 

dippat typ. [...] att har jag matte som sista lektion så vill jag ju spara energi till den lektionen. Och 

då när vi har svenska precis innan, då så gör jag inte så mycket på svenskan, utan då sitter jag mer 

med mobilen, det blir som en nödlösning för att spara lite kraft. 

Emma beskriver hur hon använder mobilen under kortare pauser för att belöna sig själv och på så sätt 

behålla motivationen att utföra studierelaterade aktiviteter: “[d]et är väl ofta så att nu pluggar jag 

tjugo minuter och så får jag tio minuter mobilen”. Fatima håller med genom att fylla i: “Man måste 

ju belöna sig själv!”. Denna strategiska användning visar på en påtaglig medvetenhet i relation till sitt 

mobilanvändande. Eleverna använder följaktligen den digitala tekniken som en strategi för att på 

olika sätt kunna motivera sig till att genomföra den studierelaterade aktiviteten. Här utgörs drivkraften 

till att använda digital teknik för icke studierelaterade ändamål av att den tillämpas som ett verktyg 

för att styra sitt beteende mot ett för eleven önskvärt sätt. 
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6 Diskussion 

6.1 Till vilka icke studierelaterade ändamål använder elever digital teknik i 

klassrummet? 

Av resultatet framkommer det att eleverna använder digital teknik för icke studierelaterade ändamål 

i klassrummet på ett sätt som går i linje med tidigare forskning. De intervjuade eleverna visar en 

förhållandevis samstämmig bild kring vad de använder den digitala tekniken till i klassrummet, även 

om det förekommer vissa individuella skillnader. Ett primärt användningsområde är i kommunikativa 

syften, främst via olika sociala medier. Detta överensstämmer med den bild Buskqvist, Olin-Scheller 

och Tanner (2017:32–33), McCoy (2013:9) och Seemiller, (2017:224) beskriver, vilka menar att 

tekniken spelar en central roll när det kommer till relationsskapande processer i elevers liv. Om detta 

vittnar också de intervjuade eleverna i denna studie. Den digitala tekniken fyller alltså en viktig 

relationsbyggande roll som ständigt pågår både innanför och utanför skolans ramar. Utöver detta 

beskriver eleverna att de använder tekniken som ett tidsfördriv under lektioner, exempelvis för 

shopping, videotittande eller spel. Flera säger dessutom att detta sker samtidigt som de försöker ägna 

uppmärksamhet till den studierelaterade lektionsaktiviteten. Eleverna visar därmed en föreställning 

av att de klarar av att fokusera på flera håll samtidigt. Aaron och Lipton (2018:264) menar dock att 

det i praktiken är omöjligt utan att tappa koncentrationen till lektionsaktiviteten, vilket också flera av 

de intervjuade eleverna medger. Olin-Scheller och Tanner (2015:39–40) framhåller vidare hur den 

digitala tekniken inte alltid upplevs av varken lärare eller elever som ett explicit ordningsproblem. 

Flera elever uttrycker just sådana uppfattningar. Eftersom den digitala tekniken i hög grad används 

utan att läraren ser betraktas inte den digitala tekniken som ett ordningsproblem som stör 

undervisningen i klassrummet. Men även om den digitala tekniken inte upplevs som ett störande 

ordningsproblem på en kollektiv klassrumsnivå, medger ändå en majoritet av eleverna att den är en 

distraktion som stjäl fokus från undervisningen utifrån den enskilda elevens perspektiv. Denna bild 

går också i linje med tidigare forskningen (McCoy, 2013:9, Buskqvist, Olin-Scheller & Tanner, 

2017:37, Aaron & Lipton 2018:272).  

6.2 Varför använder eleverna tekniken för icke studierelaterade aktiviteter i 

klassrummet? 

Resultatet visar på en mångfacetterad och komplex väv av samspelande faktorer till varför de 

intervjuade eleverna använder den digitala tekniken som de gör. Det finns flera kvalitativt skilda 

motiv som driver eleverna till att använda den digitala tekniken på sätt som inte har koppling till den 
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studierelaterade aktiviteten. Motiven kan förstås både utifrån individuella kognitiva faktorer såväl 

som sociala och kulturella. Även om eleverna på det stora hela visar mycket gemensamt, är det ingen 

tvekan om att det föreligger en bred individuell variation till motiven. Hur kan denna variation 

förstås? Elevernas möjligheter att handla på vissa sätt styrs av hur deras individuella kognitiva 

scheman ser ut. Dessa scheman konstituerar dels vilka handlingar som är tänkbara att utföra i 

klassrummet och dels vilka handlingar som anses vara otänkbara att utföra och därför ligger utanför 

handlingshorisonten (D’Andrade, 1992:28). För att få en insikt kring de motiv som ligger till grund 

för elevernas agerande i klassrummet krävs en förståelse för en grundläggande premiss. Denna 

premiss utgörs av faktumet att användning av digital teknik för icke studierelaterade ändamål i 

klassrummet ligger inom elevernas handlingshorisont. Miller et al. (2011:4–7) lyfter fram en 

förklaring som grundar sig i att digital teknik är en väl integrerad vana och används av elever på ett 

naturligt sätt i många sammanhang. Därför visar de intervjuade eleverna en föreställning av att den 

digitala tekniken även kan användas i klassrummet för icke studierelaterade ändamål, trots att de 

själva uttrycker en förståelse kring att de inte bör använda den på detta sätt.  

 

6.2.1 Bristande motivation inte en tillräcklig förklaring 

Både Buskqvist, Olin-Scheller och Tanner (2017:38) och McCoy (2013:9) menar att det inte är den 

digitala tekniken i sig som distraherar, snarare är det ointresse och en omotiverad inställning till 

undervisningen som framkallar användningen. Denna bild stöds av det eleverna ger uttryck för i 

studien. Tydligt är hur bristande motivation till den studierelaterade aktiviteten i klassrummet är en 

primär faktor som driver eleverna till att istället använda sin digitala teknik till icke studierelaterade 

aktiviteter i klassrummet. Men bristande motivation kan i sig inte utgöra en heltäckande förklaring. 

För att helt förstå varför eleverna agerar som de gör behövs insikt om vad som orsakar den bristande 

motivationen. Vad den bristande motivationen orsakas av är en komplex fråga. Faktorer som läraren, 

skolämne, typ av lektionsaktivitet samt graden av struktur och huruvida målen är konkreta och tydligt 

uttryckta är sådant som återkommer i de intervjuade elevernas utsagor. Vidare betonar de intervjuade 

eleverna att de har en förhållandevis hög ambitionsnivå till studierna generellt. Således uttrycks 

liknande överordnade målscheman för vad de långsiktigt vill uppnå med sina studier (D’Andrade, 

1992:36–37). Trots höga studieambitioner brister ändå motivationen till att utföra den 

studierelaterade aktiviteten under specifika lektioner. Detta kan förstås utifrån att eleverna inte ser 

den specifika lektionsaktiviteten som tillräckligt betydelsefull som en del i att förverkliga det 

överordnade målschemat. Därför betraktas inte den specifika studierelaterade lektionsaktiviteten som 

meningsfull och motivationen till att utföra den brister. Således spelar den generella motivationen till 

studierna en underordnad roll ur ett kortsiktigt perspektiv. Samtidigt kan det inte påstås att bristande 
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motivation per automatik leder till en icke studierelaterad teknikanvändning, bara att bristande 

motivation är en av flera underliggande motiv som driver eleverna. Ibland menar de intervjuade 

eleverna till och med att de använder digital teknik för icke studierelaterade aktiviteter trots att de 

faktiskt är motiverade till den studierelaterade aktiviteten. Detta visar tydligt fenomenets komplexitet. 

Därför kan bristande motivation som en enskild faktor inte förklara varför en elev agerar på ett visst 

sätt i en specifik situation. 

 

6.2.2 Spänningen mellan konformitet och individuell variation 

Ytterligare en faktor som styr de intervjuade elevernas användning av digital teknik för icke 

studierelaterade aktiviteter är relationen till den specifika kontexten. De normer som råder i varje 

sammanhang är centrala. Eleverna uppfattar att de visar en medvetenhet kring normerna i 

klassrummet och tar hänsyn till dem när de använder digital teknik i icke studierelaterade syften. De 

kulturella normer som råder i sammanhanget kan sägas utgöra en ram för vad som är möjligt att göra 

i den specifika kontexten. Både D’Andrade (1992:41) och Deci och Ryan (2008:182–183) framhåller 

hur kulturen influerar individers scheman och påverkar vad som är möjligt att göra i en viss situation. 

Vad som anses vara tillåtet respektive otillåtet är till stor del är en produkt av det sociala 

sammanhanget. När Ella uppger att hon i sin tidigare klass aldrig använde mobilen till icke 

studierelaterade ändamål eftersom ingen annan gjorde det, är det möjligt att förstå detta som ett 

resultat av den specifika gruppens normer kring mobilanvändandet. Här identifierar Ella de kulturella 

ramar som konstituerar att vissa handlingar är helt otänkbara och att hon samtidigt har upplevt olika 

normer i skilda sammanhang. Det blir tydligt hur klassrumskulturen och dess specifika normer 

påverkar hennes agerande genom att scheman verkar på skilda sätt beroende av kontexten. Även om 

klassrumskulturer generellt alltså kan variera, visar de intervjuade eleverna i studien en 

samstämmighet vad gäller användning av digital teknik för icke studierelaterade syften. Samtidigt 

antyds förekomsten av en någorlunda gemensam skolkultur. 

 Trots att de intervjuade eleverna uppgav en relativt samstämmig bild över vilka normer som 

gäller i klassrummet beskrivs på samma gång en stor variation i hur de uppfattar sitt agerande. För 

att förstå varför menar D’Andrade (1992:36–37) att det inte föreligger ett direkt samband mellan 

normer som finns i en viss specifik kultur och en individs handlande. Normerna internaliseras och 

blir en del av en individs scheman i olika utsträckning och på skilda sätt. Detta resulterar i att 

kopplingarna mellan individers scheman skiljer sig åt. Därför varierar sättet som individen handlar 

på och hur varje individ förhåller sig till de kontextspecifika normerna. Detta teoretiska antagande 

stämmer väl överens med resultatet. Exempelvis uppfattar alla undersökningsdeltagare att de 

påverkades av kontextens specifika normer. En specifik norm som konsekvent lyftes fram var att det 
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generellt sett ligger innanför varje elevs handlingshorisont att använda den digitala tekniken för icke 

studierelaterade ändamål i klassrummet. Denna specifika norm internaliseras dock i olika 

utsträckning och på skilda sätt hos varje elev. Resultatet blir att elevernas scheman för hur de 

använder sin digitala teknik i klassrummet skiljer sig åt, trots att de har liknande uppfattningar kring 

vilka gränser som ligger innanför handlingshorisonten. Även i en miljö med tydliga övergripande 

normer blir konsekvensen en variation i elevernas uppsättning av kognitiva scheman och därmed en 

variation av handlingar. Exempelvis ser Adam sport på sin Chromebook medan Moa använder sociala 

medier på sin mobiltelefon. Samtidigt uppger Adam att han aktivt väljer att motsätta sig normer som 

gäller på vissa sätt, genom att använda den digitala tekniken till att titta på sport. Individers handlande 

står därmed i direkt förbindelse med sin omgivning, men hur mycket den omgivande kulturen 

influerar en individs agerande varierar således mellan olika individer och sammanhang (D’Andrade, 

1992:36–37).  

 

6.2.3 Den digitala teknikens ständiga närvaro  

Av resultatet framkommer vidare hur den digitala teknikens tillgänglighet påverkar användningen i 

icke studierelaterade syften. Detta visar även Olin-Scheller och Tanners (2018:18–19) samt 

Seemillers (2017:214) forskning. Alla undersökningsdeltagare har i klassrummet ett digitalt verktyg 

som tillhandahålls av skolan, vilket förväntas användas till studierelaterade ändamål. Dessutom 

uppger eleverna att de ständigt har tillgång till sina egna smarta telefoner. Den digitala tekniken 

tillgänglighet lyfts fram som ett av de främsta motiven till att den används för icke studierelaterade 

ändamål i klassrummet. Användningen för icke studierelaterade ändamål sker till stor del just för att 

den hela tiden finns tillgänglig. Scolaris (2012:205) begrepp medieekologi ger förståelse för hur de 

portabla enheterna har förändrat det dynamiska samspelet dels mellan människor och dels mellan 

människor och de fysiska tingen. Enheterna är små och en integrerad vana i elevernas liv. De används 

för flera syften i de många sammanhang (Miller et al., 2011:4–7). Dessa fysiska förutsättningar har 

gjort att den digitala tekniken utgör en del av ett beteendemönster som till stora delar verkar vara 

oreflekterat. Eleverna i studien upplever att deras användning av digital teknik för icke 

studierelaterade aktiviteter motiveras av att den kan användas utan att det märks eller upplevs som ett 

problem. Användningen låter sig därför inte begränsas av de ramar klassrummets 

undervisningskontext sätter upp. 
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6.2.4 Ett vidgat perspektiv på en icke studierelaterad teknikanvändning  

Vidare beskriver Fatima hur hon medvetet använder belöningsstrategier i syfte att styra sitt agerande 

för att uppnå uppsatta mål. Denna strategiska användning av digital teknik för icke studierelaterade 

ändamål nämnde flera av de intervjuade eleverna. Att elever resonerar kring teknikanvändningen på 

detta sätt stöds sedan tidigare av Buskqvist, Olin-Scheller och Tanners (2017:37) forskning. När 

Fatima använder tekniken som en belöning för att motivera sig att göra lektionsuppgiften kan detta 

ses som en form av kontrollerad motivation, i enlighet med Deci och Ryan (2008:182). Fatima ger 

uttryck för att den studierelaterade aktiviteten inte känns tillräckligt meningsfull för att generera den 

motivation som krävs för att utföra den. För Fatima har den inte ett inneboende värde i sig, utan 

upplevs endast relevant att genomföra i relation till högre uppsatta mål, exempelvis att lyckas med 

sina studier ur ett långsiktigt perspektiv genom att nå höga betyg. Men detta får då till följd att hon 

på kort sikt, under lektionen, behöver hitta strategier att motivera sig till att genomföra den specifika 

aktiviteten. Hennes användning av digital teknik till aktiviteter som här inte har koppling till 

skolarbetet utgör då en belöningsstrategi för att kunna motivera sig till att genomföra en aktivitet som 

är svår att koppla till ett långsiktigt generellt mål. Här blir det svårt att helt och hållet betrakta den 

icke studierelaterade användningen av digital teknik som enbart negativ. Påståendet kräver dock en 

nyansering eftersom alla elever i studien inte anger att de använder digital teknik för den här typen 

av beteendereglerande strategier. Istället för att tillämpa belöningsstrategier för att uppnå högre mål 

visar vissa elever snarare passiv inställning i förhållande till den studierelaterade aktiviteten. I 

resultatet beskriver Freja hur hon blir oföretagsam och använder digital teknik för icke 

studierelaterade ändamål om det finns möjligheter att skjuta upp lektionsaktiviteten till ett senare 

tillfälle. Hon använder då inte likt Fatima den digitala tekniken som ett verktyg för att motivera sig 

till att genomföra en aktivitet som inte upplevs meningsfull. Snarare uppvisar Freja istället en viss 

amotivation kopplad till studieaktiviteten, vilket innebär en frånvaro av en vilja att utföra den (Deci 

och Ryan, 2008:182). Den digitala tekniken verkar då som ett distraherande element i ett 

flyktbeteende.  

 

6.2.5 En komplex väv av motiv 

Sammanfattningsvis uppfattar de intervjuade eleverna att de har ett ambitiöst förhållningssätt till sina 

studier och vill nå höga studieresultat. Detta verkar som ett överordnat målschema för vad eleverna 

vill åstadkomma med sina studier och ligger därmed till grund för handlingar som utförs i 

klassrummet (D’Andrade, 1992: 36–37). Eleverna visar ur ett generellt perspektiv upp ett liknande 

användningsmönster när det gäller vad som är möjligt att göra med den digitala tekniken. Gemensamt 
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är att det ligger inom alla intervjuade elevers handlingshorisont att den digitala tekniken kan användas 

för icke studierelaterade syften i klassrummet. Samtidigt visar eleverna i studien upp en variation vad 

gäller uppfattningar kring hur och varför de specifikt använder den digitala tekniken. D’Andrade 

(1992:37) menar att skillnader i agerande mellan individer med liknande generella målscheman 

förklaras av att deras scheman är länkade till varandra på olika sätt. En individs specifika erfarenheter 

från den omgivande miljön avgör hur dess scheman formas och länkas ihop, vilket i sin tur premierar 

vissa beteendemönster. Eleverna lyfter flera motiv till den icke studierelaterade teknikanvändningen. 

Dessa motiv är en konsekvens av olika, ofta samspelande, faktorer i omgivningen.  Men ett enskilt 

motiv kan sällan förklara varför eleverna handlar som de gör och använder den digitala tekniken för 

icke studierelaterade ändamål i klassrummet. De kategoriserade motiven hänger ofta ihop på 

komplexa sätt och har inflytande på varandra. Bristande motivation påverkas i hög grad av skolämnet 

och vad som sker på lektionen. Detta hänger ihop med vem läraren är och hur hen agerar under 

lektionen. Om inte läraren engagerar och intresserar eleverna, eller har en god relation till dem, leder 

detta ofta till en passivitet i klassrumssituationen. Samtidigt finns alltid den sociala dimensionen 

närvarande. Specifika normer konstituerar vad som är möjligt att göra med den digitala tekniken i 

klassrummet på samma gång som eleverna ständigt vill hålla sig uppdaterade och kommunicera med 

omvärlden. I kombination med den digitala teknikens tillgänglighet och en vana att alltid ha den till 

hands leder detta till icke studierelaterad användning av den digitala tekniken i klassrummet.  

6.3 Hur kan utmaningarna kring elevers icke studierelaterade användning av digital 

teknik i klassrummet hanteras ur ett didaktiskt perspektiv? 

Såväl resultatet av undersökningen som tidigare redovisad forskning (McCoy, 2013:2, Seemiller, 

2017:214) visar att den digitala tekniken spelar en central roll både i klassrummet och i individers liv. 

Samtidigt blir det tydligt hur detta faktum medför utmaningar som behöver hanteras. De intervjuade 

elevernas uppfattningar ger empiriskt underlag för att ur ett didaktiskt lärarperspektiv resonera kring 

möjliga förhållningssätt till dessa utmaningar. Syftet är hur läraren i rollen som professionell 

yrkesutövare ska kunna hitta ett hållbart sätt att förhålla sig till den digitala tekniken i relation till 

skolans mål, klassrumsundervisningen och eleverna.  

 

6.3.1 Legitima restriktioner 

De intervjuade eleverna i undersökningen uppfattar att användningen inte konkurrerar med studierna 

i den grad att den hindrar dem från att nå sina mål i linje med ambitionsnivån för studierna generellt. 

Därför upplever eleverna inte teknikanvändningen som ett långsiktigt problem, även om de medger 
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att det stör koncentrationen under enstaka tillfällen. Enligt Seemiller (2017:224) kan elever ha svårt 

att inse hur användningen påverkar dem, vilket således överensstämmer med bilden eleverna i studien 

målar upp. Resultatet visar dessutom att digital teknik kan användas för icke studierelaterade 

aktiviteter på ett medvetet strategiskt sätt som en motivationshöjande faktor, vilket måste betraktas 

som en positiv aspekt. Därför blir det svårt att hävda att elevernas användning av den digitala tekniken 

för icke studierelaterade ändamål alltid skulle ha negativa konsekvenser för elevernas inlärning. Men 

även om eleverna själva inte upplever den icke studierelaterade teknikanvändningen som ett direkt 

problem finns det ändå forskning som pekar på att den stjäl uppmärksamhet och hämmar lärandet 

(Aaron & Lipton, 2018:372). Utbildningen ska enligt Skolverket (2011:10) syfta till att stimulera 

varje enskild elevs maximala kunskapsutveckling. Därför behöver också en sådan inlärningsmiljö 

möjliggöras. Om tekniken verkar som ett distraherande element och hindrar en elevs maximala 

kunskapsutveckling bör den betraktas som ett problem som behöver hanteras, oavsett vad den 

enskilda eleven upplever. Frågan är dock hur lärare ska möjliggöra en sådan inlärningsmiljö? De 

intervjuade eleverna upplever att de själva får ta stort ansvar när det gäller att hantera den digitala 

tekniken för avsedda syften. Det blir tydligt hur detta ansvar inte kan hanteras av alla eleverna i och 

med att den digitala tekniken används för icke studierelaterade ändamål i klassrummet. Eleverna i 

studien framhåller att det saknas explicita regelverk som sätter tydliga gränser. Många visar dock på 

en underförstådd insikt kring att de endast bör använda den digitala tekniken för studierelaterade 

syften. Trots detta används alltså den digitala tekniken på sätt som konkurrerar med 

lektionsinnehållet. Följaktligen visar eleverna en påtaglig medvetenhet över sin teknikanvändning 

och medger att den strider mot underförstådda normer för hur tekniken ska användas för 

studierelaterade aktiviteter klassrummet. Slutsatsen är att användningen därför behöver regleras i 

någon mån. Ett sätt att reglera beteendet kan vara genom olika former av restriktioner som begränsar 

tillgängligheten. För vissa elever krävs antagligen ett tydligt regelverk för att de själva ska kunna ta 

kontrollen och använda den digitala tekniken till studierelaterade aktiviteter. En reglering innebär 

dock inte ett regelrätt förbud mot digital teknik i klassrummet generellt. Forskning visar att många 

elever skulle ställa sig positiva till att delta i utformandet av explicita förhållningsregler gällande när 

och hur tekniken bör användas (Miller et al., 2011:9). Men alla former av restriktioner kräver 

förankring hos eleverna för att upplevas som legitima (Seemiller, 2017:226). Syftet med 

restriktionerna måste alltid vara att eleverna skolas in i ett kritiskt förhållningssätt där de själva lär 

sig att ta ansvar över sin användning. Tekniken måste betraktas som ett verktyg som ska användas 

när det är befogat för ett särskilt syfte. Detta ligger i linje med styrdokumentens målsättning att 

eleverna ska tillägna sig digital kompetens (Skolverket, 2017a:7–10). Miller et al. (2011:9) betonar 

att en öppen och lyhörd kommunikation med eleverna kring dessa frågor är en förutsättning för att 
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hitta konstruktiva förhållningssätt till den digitala tekniken. Läraren behöver visa ett tydligt ledarskap, 

inte låtsas om att problemet inte existerar och se till att reglerna efterlevs (Seemiller, 2014:226). 

 

6.3.2 Ett proaktivt förhållningssätt till undervisningen 

Undersökningens resultat visar hur elevernas icke studierelaterade användning av digital teknik 

främst sker under korta moment främst för att kommunicera och dela information. Men forskning 

visar hur även denna korta fragmenterade användning inverkar negativt på elevernas 

koncentrationsförmåga och inlärning (Aaron & Lipton, 2018:272). Därför blir den typen av 

användning en utmaning som läraren primärt måste hantera (Seemiller, 2014:226). Eleverna i studien 

menar vidare att de använder sin digitala teknik som tidsfördriv till icke studierelaterade ändamål 

under aktiviteter där de själva får förfoga över lektionstiden och nyttja digitala resurser helt fritt. 

Resultatet indikerar att eleverna i studien får ta stort ansvar när det kommer till den här typen av 

lektionsaktiviteter, vilket lätt gör eleverna skjuter upp arbetet. Samtidigt måste inte läraren resignera 

från sin lärarroll och lämna över allt ansvar. Flera elever i studien framhäver vikten av att läraren 

visar intresse och uppmärksammar dem. Eleverna upplever att en ständigt närvarande lärare som 

synliggör dem ökar benägenheten att vara engagerad och utföra lektionsuppgifter. En god relation 

med en närvarande lärare lyfts av eleverna fram som en central faktor som minskar sannolikheten att 

de blir oföretagsamma och spenderar lektionstiden till att använda digital teknik för icke 

studierelaterade aktiviteter.  

Vidare menar eleverna i undersökningen att explicita, tydligt uppsatta och konkreta lektionsmål 

förhindrar att de blir oföretagsamma och istället ägnar tiden till att använda den digitala tekniken för 

icke studierelaterade ändamål. Lektionsaktiviteter där eleverna tvingas vara aktiva deltagare minskar 

sannolikheten att de använder den digitala tekniken. En slutsats är därför att läraren behöver arbeta 

proaktivt och planera undervisningen på sätt som minskar elevernas benägenhet att använda den 

digitala tekniken till icke studierelaterade ändamål. Istället för att hålla långa monologiska föredrag 

under lektioner där eleverna endast förväntas passivt sitta och lyssna, behöver eleverna aktivt få delta 

genom exempelvis korta diskussioner eller quizliknande moment. Detta kan både skapa motivation 

och göra att eleverna inte tappar uppmärksamheten. Enligt Seemiller (2014:227) är det nödvändigt 

att utforma en engagerande undervisning så eleverna känner att det blir meningsfullt att delta. 

Omotiverade elever som ägnar sig åt annat än själva lektionsaktiviteten har säkerligen alltid varit ett 

dilemma för lärare, med eller utan digital teknik i klassrummet. Men för elever som är omotiverade 

till den studierelaterade aktiviteten i dagens klassrum blir den en lättillgänglig flyktväg. Det finns 

dock inget som tyder på att digital teknik i sig skapar bristande motivation, trots att den ofta betraktas 

som ett problem i olika avseenden (Buskqvist, Olin-Scheller & Tanner, 2017:32–33, McCoy, 



34 

 

2013:9). Om elever inte är motiverade till att genomföra skolarbetet och detta resulterar i en icke 

studierelaterad teknikanvändning, är inte lösningen att helt avlägsna den digital tekniken från 

klassrummet. Detta skulle i så fall kunna liknas vid att bota symptomen och inte sjukdomen i sig. 

Enligt Skolverket är det heller inget alternativ att helt utesluta de digitala verktygen från klassrummet. 

En betydande del av skolans uppdrag är att lära elever hantera den digitala tekniken i dagens 

informationssamhälle (Skolverket, 2017a:7–10, Skolverket, 2018). För läraren blir här istället 

utmaningen att utifrån sin professionella kompetens hantera de olika faktorer som i själva verket 

orsakar bristande motivation. Enligt eleverna i undersökningen används den digitala tekniken i icke 

studierelaterade syften i många fall för att de av olika anledningar inte finner undervisningen 

tillräckligt intressant eller engagerande. Detta faktum bör motivera lärare att anta ett kritiskt och 

utvärderande perspektiv på sin undervisning och utformningen av den, vilket är en del i ett 

professionellt förhållningssätt till sin yrkesroll. Sammanfattningsvis handlar det till stor del om att 

utnyttja den yrkeskompetens varje lärare har för att utforma undervisningen på sätt som känns 

engagerande och meningsfull, vilket motiverar eleverna till att delta och lära. Detta verkar även vara 

centralt när det kommer till att förebygga elevernas benägenhet att använda den digitala tekniken för 

icke studierelaterade aktiviteter i klassrummet.  

 

6.3.3 Att fostra kritiska och ansvarstagande elever 

Den digitala tekniken har en stor potential att förändra vårt sätt att lära i ett informationssamhälle och 

ska därför ses som en stor tillgång, men ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt (Seemiller, 

2014:2014). Detta visar även resultat av denna studie. Eleverna behöver utveckla en förmåga att 

kunna reflektera över teknikens plats och funktion i olika sammanhang. Läraren kan själv göra 

mycket för att hantera de utmaningar den digitala tekniken medför i klassrummet genom sitt agerande 

i klassrummet och utformningen av undervisningen. Men det blir svårt att till fullo hantera 

utmaningarna om inte elever själva börjar ta ansvar genom att tillägna sig ett kritiskt ansvarstagande 

perspektiv som får dem att inse konsekvenserna av sin teknikanvändning i relation till 

kunskapsutvecklingen. I Lgy11 slås det fast att “[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 

sin egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

(Skolverket, 2011:5). För att eleverna ska kunna uppnå en förståelse för vikten av ansvarstagande 

krävs att en konstruktiv diskussion förs om vilka konsekvenser ett visst handlande får för varje elevs 

kunskapsutveckling. Resultatet av ett sådant samtal kan mycket väl mynna ut i restriktioner som 

känns legitima för alla inblandade parter. En dialog av detta slag framhålls i forskningen som central 

i hanteringen av dessa didaktiska utmaningar (Buskqvist, Olin-Scheller & Tanner, 2017:41, Miller et 

al., 2011:9, Seemiller, 2017:226). Endast då har elever en möjlighet att på allvar hantera det ansvar 
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under frihet som de har att förfoga över, ett ansvar som går i linje med skolans demokratiska 

värdegrundsuppdrag. Då kan utmaningarna förknippade med elevers användande av digital teknik 

som uppstår i klassrummet hanteras på ett hållbart sätt. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna studie skrapar endast på ytan när det gäller möjliga förhållningssätt till de utmaningar den 

digitala tekniken medför i klassrummet. Det blir tydligt att det krävs mer kunskap för att lärare ska 

kunna förhålla sig till dessa utmaningar. Lärare behöver praktiska verktyg för att möjliggöra en 

konstruktiv hantering av den digitala tekniken i klassrumsundervisningen. Dessa verktyg kan lärare 

utforma genom att tillägna sig djupare kunskap om hur och varför elever använder den digitala 

tekniken för icke studierelaterade ändamål. Etnografiska studier som löper under en längre period 

innefattandes intervjuer, observationer och dagböcker med både lärare och elever skulle potentiellt 

kunna ge en mer tillförlitlig och delvis annorlunda bild över elevanvändningen av digital teknik. 

Ytterligare ett sätt att angripa frågan hade kunnat vara att låta fokusgrupper diskutera fritt hur 

användningen av digital teknik ser ut i just deras klass. Detta hade kunnat ge kunskaper kring kulturen 

i den specifika gruppen och samspelet mellan normer och den enskilda elevens användning. Sådana 

kunskaper skulle bidra med mer insikt om varför eleverna använder den digitala tekniken som de gör, 

eftersom resultatet av denna studie visar att de sociala aspekterna är betydelsefulla för elevernas 

användning. Vidare lyfts i diskussionskapitlet ett antal pedagogiska implikationer utifrån resultatet i 

denna studie. Dessa adresserar ett antal möjliga problem som kan bli objekt för vidare forskning. En 

första möjlig aspekt är att undersöka elevers attityder till att vara delaktiga i formuleringen av 

klassrumsregler som begränsar den icke studierelaterade teknikanvändningen, i syfte att få kunskap 

kring elevers inställning till ett sådant arbete. En andra möjlig aspekt för vidare forskning är att 

utforma och implementera regelsystem i den praktiska verksamheten. Därefter föreslås en utvärdering 

av hur dessa regelsystem efterlevs och vilka effekter de får för elevernas användning av digital teknik. 

Här kan en etnografisk fallstudie under en längre tidsperiod vara fruktbar att göra i en klass där 

regelsystem har implementerats i syfte att dra slutsatser om reglernas påverkan på elevers fria 

ansvarstagande. Ett av flera möjliga problem med en sådan studie är att det är svårt att uppskatta hur 

lång tid det skulle behövas för att få en korrekt bild av reglernas påverkan.  
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7 Konklusion 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever uppfattar sin användning av digital teknik i 

klassrummet för icke studierelaterade ändamål, varför de använder den och utifrån ett hållbart 

perspektiv resonera kring möjliga didaktiska förhållningssätt till denna utmaning. Studien går i linje 

med tidigare forskning. Eleverna använder den digitala tekniken för icke studierelaterade aktiviteter 

som en naturlig del i dagens uppkopplade klassrum. Eleverna i studien anger flera motiv till varför 

de använder tekniken för icke studierelaterade ändamål. Motiv som bristande motivation till 

studieaktiviteten, sociala normer och den digitala teknikens tillgänglighet verkar vara flera 

betydelsefulla faktorer som driver eleverna. Inget enskilt motiv kan dock ensamt sägas utgöra en 

förklaring till varför elever agerar på vissa sätt i en specifik situation.  

Studiens resultat ger ytterligare empiriskt stöd till påståendet att den digitala teknikens närvaro 

i klassrummet medför utmaningar. Det finns inga givna svar på frågan om hur dessa utmaningar bör 

hanteras. Digital teknik i klassrummet både distraherar och motiverar, upplevs som en tillgång och 

en börda. Den kan i sig kan varken anses vara positiv eller negativ. Det är slutligen hur digital teknik 

används, i vilket syfte och sammanhang som måste få avgöra hur den ska betraktas ur ett didaktiskt 

perspektiv.  

Varje enskild lärare behöver ställa sig frågan om varför eleverna använder den digitala tekniken 

som de gör och hur problematiken ska hanteras. Såväl lärarens agerande som undervisningens 

utformning kan förebygga elevernas icke studierelaterade användning av digital teknik i klassrummet. 

Till detta måste eleverna få hjälp att skolas in i ett kritiskt ansvarstagande perspektiv för att få insikt 

i vilka konsekvenser användningen av digital teknik för icke studierelaterade ändamål får för deras 

lärande. De får själva ta ett stort ansvar, en frihet som i många fall inte kan hanteras. Beteendet kan 

därför behöva regleras, men på legitima sätt. Restriktioner i olika former där elever är delaktiga i 

utformningsprocesserna kan vara ett alternativ. Detta möjliggör en långsiktig hantering av de 

utmaningar som den digitala tekniken i klassrummet medför. Det handlar om att finna en gyllene 

medelväg mellan förbud och ohämmad frihet. Endast då kan ett hållbart förhållningssätt som tar 

tillvara på den digitala teknikens möjligheter etableras samtidigt som en medvetenhet kring dess 

begränsningar uppnås. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Konsten att hantera frihet under ansvar: en studie av gymnasieelevers 

användning av digital teknik för icke studierelaterade ändamål i klassrummet. 

Vi heter Philip Johansson och Oskar Kruse och studerar vårt sista år på ämneslärarprogrammet vid 

Linköpings universitet. Denna intervju är en del av vårt avslutande arbete i kursen Examenensarbete 

inom samhällskunskap (forskningsproduktion). Studien avser att utforska gymnasieelevers motiv till 

användning av digital teknik för icke-studierelaterade syften i klassrummet. Studiens syfte uppfylls 

genom att kartlägga hur eleverna uppfattar sina motiv och hur motiven i sin tur varierar. Detta görs 

genom att eleverna får motivera sin användning av digital teknik i klassrummet till icke 

studierelaterade aktiviteter. Kunskapen har till avsikt att komma till användning för verksamma lärare 

när det gäller att hantera den sortens problematik i det dagliga klassrumsarbetet. 

Studien har ingen koppling till din skolgång eller skolarbete. Som deltagare garanteras du 

givetvis högsta anonymitet och konfidentialitet. Som medverkande deltar du helt anonymt och ingen 

kommer kunna spåra ditt deltagande. Information om ditt namn eller dina svar kommer inte att lämnas 

ut till någon tredje part. Du behöver därmed inte vara orolig för att din medverkan kommer påverka 

dig själv eller ditt skolarbete på något sätt. Vi kommer att spela in dina svar för eget bruk. Försök 

svara så utförligt du kan, men det viktigaste är att du försöker ge en så sanningsenlig bild som möjligt. 

Du har alltid rätt att svara i den mån det känns bekvämt. Om någon fråga känns obekväm, lämna 

hellre inget svar alls än att svara något som du inte menar. Du har även rätt att ta del av 

forskningsrapporten innan den publiceras om så önskas. Ditt deltagande betraktas som mycket 

värdefullt för oss. Tack för din medverkan! 

 

Forskningsfråga Intervjuteman Intervjufrågor 

 

 

 

 

Till vilka icke 

studierelaterade 

aktiviteter använder 

elever digital teknik i 

klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

Hur motiverar elever 

användning av 

digital teknik för 

icke-studierelaterade 

aktiviteter i 

klassrummet? 

Mål och strävan med 

studierna.  

 

 

Förhållningssätt och 

agerande i 

klassrumskontexten. 

 

Användning av digital 

teknik i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

Motiv till användning av 

digital teknik i klassrummet 

för icke studierelaterade 

syften. 

 

 

 

1. Vad har du för mål med dina 

studier? 

a. Långsiktigt? 

b. Kortsiktigt? 

2. Hur tänker du när du kliver in i 

klassrummet och ska ha lektion? 

a. Varför? Kan du utveckla? 

3. På vilka sätt använder du digitala 

verktyg (exempelvis smarta 

telefoner och Chromebooks) i 

klassrummet? 

4. Framgår det tydligt varför och hur 

ni ska använda din digitala teknik? 

5. Brukar du använda digital teknik till 

annat än vad som är syftet under 

lektionerna? 

a. Kan du utveckla? 

6. Om du spontant försöker 

sammanfatta, vilka är de främsta 

motiven eller orsakerna till att du 

använder tekniken till annat än det 

som var syftet under lektionstid? 
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Nyansering och fördjupning 

av olika förklaringsfaktorer. 

 

a. Försök fundera vidare. Vad 

mer exakt är det som driver 

dig till att använda tekniken 

på detta sätt? 

7. Finns det några oskrivna regler i din 

klass kring hur digital teknik får 

användas på lektionerna? 

a. Påverkar det dig i hur du 

använder digital teknik på 

lektionerna? 

8. Vilken roll spelar din motivation till 

den studierelaterade aktiviteten som 

ska utföras på lektionen? 

9. Hur skiljer sig din användning av 

digital teknik mellan olika 

lektionsmoment (t.ex. föreläsningar 

och eget arbete)? 

a. Varför? 

10. Finns det andra faktorer som kan 

påverka din användning av tekniken 

och varför?  

a. Ämne? 

b. Tid på dagen? 

c. Dagsform? 

d. Sociala faktorer? 

e. Annat? 

11. Finns det något du skulle vilja 

förtydliga eller lägga till? 

  

Preliminär intervjuordning: 

1. Kort introduktion av forskare, studien och dess syfte. 

2. Frågor till deltagaren om ålder, kön, gymnasieprogram och årskurs. Test av 

inspelningsutrustning.  

3. Frågor enligt de olika intervjutemana. 

 


