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Påverkan av mobiltelefonanvändning vid inlärning på 

gymnasieelevers minnesprestation 

Sammanfattning 

Ungdomar tillhör idag det som kallas den digitala generationen och är 
uppvuxna i en verklighet där tekniska redskap är en självklarhet. 
Mobiltelefonanvändning under lektionstid innebär delad 
uppmärksamhet. Tidigare forskning visar att användning av tekniska 
redskap vid inlärning påverkar studenters akademiska prestation 
negativt. Gymnasieelever är en sällan undersökt målpopulation i 
samband med uppmärksamhet och inlärning. Syftet med denna studie 
var att undersöka om mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar 
gymnasieelevers minnesprestation. Ett experiment bestående av ett 
friåtergivningstest och ett läsförståelsetest genomfördes med 49 
deltagare. Deltagarna som använde delad uppmärksamhet mottog och 
svarade på ett meddelande i sin mobiltelefon under inkodning. 
Resultatet visade att mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar 
gymnasieelevers minnesprestation negativt vid läsförståelse. Mer 
specifikt påverkades manliga gymnasieelever mer av delad 
uppmärksamhet vid läsförståelse. 
 
Nyckelord: Mobiltelefonanvändning, delad uppmärksamhet, fokuserad 
uppmärksamhet, minnesprestation, gymnasieelever, inlärning.  
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The Effect of Cell Phone Use During Learning on High School 

Students’ Memory Performance 

Abstract 

Adolescents today are part of what is called the digital generation and 
are raised in a reality where technical instruments are part of everyday 
life. Cell phone use in class results in divided attention. Previous 
research has shown that usage of technical instruments during learning 
has a negative impact on students’ academic performance. High 
school students are seldom the target population in studies concerning 
attention and learning. The purpose of this study was to investigate 
whether cell phone use during learning affects high school students’ 
memory performance. An experiment including a test of free recall 
and a test of reading comprehension was conducted with 49 
participants. The participants in the divided attention condition 
received and responded to a message in their cell phones at encoding. 
The results showed that cell phone use during learning had a negative 
impact on high school students’ reading comprehension. Specifically, 
male high school students’ reading comprehension was more affected 
by divided attention. 
 
Keywords: Cell phone use, divided attention, focused attention, 
memory performance, high school students, learning. 
 
Psychology III, Fall, 2015. Supervisor: Farah Moniri. 
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Påverkan av mobiltelefonanvändning vid inlärning på gymnasieelevers 

minnesprestation 

Ungdomar idag tillhör det som kallas den digitala generationen där information och 

kommunikation är lättillgängliga genom teknologi (Cotten, McCullough & Adams, 2011). De 

är uppvuxna i en verklighet där tekniska redskap i vardagen är en självklarhet. Att multitaska 

genom tekniska redskap är vanligt förekommande i skolan och kan användas för att förbättra 

och förenkla undervisningen om det sker i en strukturerad miljö (Downs, Tran, McMenemy & 

Abegaze, 2015). De flesta ungdomar idag äger en mobiltelefon (Burns & Lohenry, 2010; 

Zachariasson, 2012) vilket leder till att även mobiltelefonerna följer med in i klassrummen. 

När studenter använder mobiltelefoner i klassrummen ställs det krav på deras kognitiva 

förmåga att både fokusera på det läraren går igenom och på det som händer i mobiltelefonen 

(Froese m.fl., 2012; Wang & Tchernev, 2012; Bowman, Levine, Wait & Gendron, 2010). En 

stor andel lärare och studenter upplever mobiltelefoner i klassrummet som ett störande objekt 

(Burns & Lohenry, 2010). 

Att dela sin uppmärksamhet mellan två uppgifter påverkar prestationen på den ena 

eller båda uppgifterna (Pashler, 1994). Studier (Baddeley, Lewis, Eldridge & Thomson, 1984; 

Fernandes & Moscovitch, 2000) visar att delad uppmärksamhet (hädanefter DA (Divided 

Attention)) vid inkodning av information leder till en sämre minnesprestation jämfört med 

fokuserad uppmärksamhet (hädanefter FA (Focused Attention)) vid inkodning. FA och DA är 

två olika nivåer av människans uppmärksamhetsförmåga. FA innebär en avsiktlig, frivillig 

och riktad mental process av koncentration på ett stimuli, samtidigt som övriga stimulis 

exkluderas. Vid DA delas uppmärksamheten istället mellan flera stimulis samtidigt (Ashcraft 

& Radvansky, 2014; Holt m.fl., 2012). 

Uppmärksamhet har en betydande roll i vad och hur väl någonting blir ihågkommit 

(Holt m.fl., 2012). Information introduceras konstant i större mängd än vad som kan inkodas 
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vilket beror på att uppmärksamhet är en begränsad mental kapacitet. Kapaciteten kan fördelas 

över en krävande uppgift eller flera mindre krävande uppgifter samtidigt, så länge 

ansträngningen inte överstiger den begränsade kapaciteten (Ashcraft & Radvansky, 2014). 

            En förklaring till försämrad minnesprestation vid DA är denna begränsade 

uppmärksamhetskapacitet som fördelas över olika stimulus. Vid DA finns inte tillräckligt med 

uppmärksamhetskapacitet vilket leder till en kognitiv överbelastning. Inkodningen av båda 

uppgifterna blir därför ofullständig och resulterar i en försämrad minnesprestation (Mayer & 

Moreno, 2003). Även om uppgifterna inte kräver samma typ av mentala ansträngning kan de 

fortfarande störa varandra då de delar på den gemensamma begränsade kapaciteten (Kellogg, 

1995). Ytterligare en förklaring till försämrad minnesprestation vid DA är att de två uppgifter 

som uppmärksamheten delas mellan också delar samma tidsram, vilket leder till att mindre 

mängd tid spenderas på varje enskild uppgift vid inkodning (Craik, Govoni, Naveh-Benjamin 

& Anderson, 1996).            

Information bearbetas på olika nivåer i minnet, kallat Levels of Processing. 

Information som inkodas genom en tillfällig bearbetningsprocess, som till exempel en 

ordlista, inkodas på en ytligare nivå än information som bearbetas på en djupare nivå i en mer 

medveten och meningsfull process, som till exempel en text (Ashcraft & Radvansky, 2014; 

Balota & Marsh, 2004). Den djupare bearbetningsprocessen är mer tidskrävande (Balota & 

Marsh, 2004), medan den ytligare bevaras kortare tid i minnet (Ashcraft & Radvansky, 2014).  

Det finns ett samband mellan studenters uppmärksamhet vid inlärning under 

lektionstid och deras akademiska prestation. Studenter som frekvent använder DA under 

inkodning av inlärningsmaterial har en sämre uppfattning av undervisningsmaterialet och 

lägre betyg än de som sällan använder DA (Fried, 2008). Studenter som delar sin 

uppmärksamhet mellan inlärningsmaterial och mobiltelefonen uppvisar en försämrad 

minnesprestation (Froese m.fl., 2012; Wang & Tchernev, 2012). Frekvent användning av DA 
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mellan inlärningsmaterial och mobiltelefonen under lektionstid är negativt relaterat till 

studenters akademiska prestation (Junco, 2012). 

Studenter är medvetna om den negativa påverkan multitasking har på akademisk 

prestation men ändå väljer de att multitaska under lektionstid (Junco & Cotten, 2011; Wang & 

Tchernev, 2012). Detta kan förklaras genom att de upplever en emotionell tillfredsställelse av 

multitasking i samband med inlärning. När studenter till exempel använder mobiltelefonen 

samtidigt som de studerar inför ett prov uppfylls både behovet av att studera inför provet och 

det emotionella behovet av att ha roligt, som inte uppfylls av studerandet (Wang & Tchernev, 

2012). 

Det finns könsskillnader i läsförståelse där pojkar presterar sämre än flickor i de flesta 

länder, Sverige inkluderat (Chiu & McBride-Chang, 2006; OECD, 2014). Denna 

underprestation kan förklaras av en sämre prestation i grundläggande läs- och skrivkompetens 

samt ett lågt engagemang till skola och läsning överlag (OECD, 2014). Att flickor presterar 

bättre i läsförståelse kan förklaras av att de läser fler böcker och att de även är mer motiverade 

till att läsa (Chiu & McBride-Chang, 2006). För tonåringar är att uppskatta läsning en viktig 

del i prestation på läsförståelse (Blackburn, 2003; Chiu & McBride-Chang, 2006). 

Tidigare forskning angående delad uppmärksamhet vid inlärning saknar studier som 

undersöker gymnasieelever. Lärare på gymnasienivå får endast omhänderta en mobiltelefon 

från en elev om föremålet är störande för utbildningen (SFS 2010:800). Lärare får alltså inte 

omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte och vi anser därför att det är viktigt att 

undersöka hur mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar gymnasieelevers 

minnesprestation. Om användningen påverkar elevernas minnesprestation negativt kan en 

redigering i lagen vara nödvändig. 

Syftet med den här studien är att undersöka om mobiltelefonanvändning vid inlärning 

påverkar gymnasieelevers minnesprestation. För att undersöka detta genomfördes ett 
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experiment med två inlärningsmaterial: en ordlista och en kortare text som presenterades 

under två omständigheter: DA och FA. Under DA mottog och svarade deltagarna på ett 

meddelande via sin mobiltelefon samtidigt som ordlistan och texten presenterades. 

Deltagarnas minnesprestation mättes via ett friåtergivningstest avseende ordlistan samt ett 

läsförståelsetest avseende texten. En total minnesprestation mättes via en sammanslagning av 

minnesprestationen i friåtergivningstestet och läsförståelsetestet. 

Vår forskningsfråga är: Påverkar mobiltelefonanvändning vid inlärning 

gymnasieelevers minnesprestation? Det finns två underfrågor till den huvudsakliga 

forskningsfrågan: Hur påverkar mobiltelefonanvändning vid inlärning gymnasieelevers 

minnesprestation på olika inlärningsmaterial? Och, finns det könsskillnader i denna 

minnesprestation? Med hänvisning till tidigare studiers resultat är våra hypoteser riktade: 

Mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar gymnasieelevers minnesprestation negativt. 

Och manliga gymnasieelever presterar sämre i läsförståelse än kvinnliga gymnasieelever.  

Metod 

Deltagare 

Deltagarna var gymnasieelever från årskurs två från två olika program i samma 

gymnasieskola i en medelstor kommun i Sverige. Antalet deltagare som via ett missivbrev 

erbjöds att delta i experimentet var 56, varav 49 närvarade vid experimenttillfället och deltog i 

experimentet. Av dessa var 69,4 % (N = 34) manliga gymnasieelever och 30,6 % (N = 15) 

kvinnliga gymnasieelever. Deltagarna var 16-18 år (M = 16,91, SD = 0,36). Av deltagarna 

hade 8,2 % (N = 4) inte svenska som modersmål och 2 % (N = 1) hade läs- och 

skrivsvårigheter. I statistiska analysen exkluderades data från de deltagare som inte hade 

svenska som modersmål samt den deltagare som hade läs- och skrivsvårigheter. Det 

slutgiltiga deltagarantalet i den statistiska analysen blev därmed 44 gymnasieelever 16-17 år 

(M = 16,88, SD = 0,34) där 68,2 % (N = 30) var manliga gymnasieelever och 31,8 % (N = 14) 



PÅVERKAN AV MOBILTELEFONANVÄNDNING 8 

kvinnliga gymnasieelever. Deltagarna behövde inneha en mobiltelefon med lärplattformen 

Ping Pong. Plattformen fungerar som en SMS-konversation där meddelanden mellan 

användarna är gratis. Genom denna kontrollerades att samtliga svarade på meddelandet under 

inkodningstillfället. 

Av hänsyn till den tid som distribuerades för studien valdes gymnasieskola och klasser 

ut via ett bekvämlighetsurval. Däremot randomiserades deltagarna in i experiment- och 

kontrollgrupp, där kontrollgruppen genomförde experimentet under fokuserad 

uppmärksamhet vid inlärning (N = 21) (hädanefter FA grupp) och experimentgruppen under 

delad uppmärksamhet vid inlärning (N = 23) (hädanefter DA grupp). Som belöning för att 

delta i experimentet fick deltagarna ett glas Coca-Cola och en chokladboll. 

Material 

Studiens mätinstrument var en egenskapad lista med 18 medelsvåra ord bestående av 4-7 

bokstäver och en kortare text hämtad från Dagens Nyheter (Philip, 2015). Orden till listan 

valdes från tidigare högskoleprov och ordlistor från internet. Orden randomiserades och var 

inte uppenbart relaterade till varandra. Minnesprestationen på ordlistan testades via ett 

friåtergivningstest där deltagarna skriftligt fritt återgav så många ord de mindes från listan. 

Den kortare texten bestod av 311 ord och var indelad i tre stycken. Texten handlade om sex 

ungdomar som skulle besöka ett gaming event; ett stort evenemang där ungdomar träffas och 

spelar datorspel online. Minnesprestationen på texten testades via ett läsförståelsetest där 

deltagarna besvarade nio frågor angående textens innehåll. Till exempel: Hur beskriver Johan 

sitt eget utseende?   

Mellan inkodningstillfället och återgivningen i både testen utförde deltagarna ett 

distraktionstest i syfte att föra informationen från korttidsminnet till långtidsminnet. I första 

distraktionstestet skrev deltagarna talen från 100 till 0. Det andra distraktionstestet bestod av 
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ett papper med 51 randomiserat ordnade bokstäver där deltagarna skrev bokstaven i alfabetet 

som kommer före och efter varje angiven bokstav. 

För att testa materialets reliabilitet genomfördes en pilotstudie med åtta deltagare med 

samma procedur som experimentet. Efter pilotstudien genomfördes en utvärdering med 

samtliga åtta pilotstudiedeltagare och ytterligare fyra personer som inte deltagit i pilotstudien. 

I utvärderingen bads deltagarna ranka varje ords svårighetsgrad på en 7-gradig likertskala där 

1 = mycket lätt ord och 7 = mycket svårt ord. De ringade även in JA eller NEJ angående om 

de kände till ordets innebörd. En sammanställning av pilotstudien och utvärderingarna 

resulterade i ändringar av orden och texten. Orden ansågs vara för svåra och byttes därför ut 

mot lättare ord. Exempel på nya orden var lagom, morgon och lampa. Texten ansågs vara för 

lång och kortades därför ner. Dessa revideringar användes i experimentet. 

 För att stärka studiens interna validitet randomiserades deltagarna in i experiment- och 

kontrollgrupp. I tidigare experiment angående FA och DA är friåtergivning av en ordlista som 

mätinstrument vanligt förekommande. Friåtergivningstestet har en ytvaliditet då den mäter 

hur många ord deltagarna minns från ordlistan. Frågorna angående textens innehåll har inte 

testats om de mäter läsförståelse. Läsförståelsetestet har dock en ytvaliditet då frågorna 

handlar om textens innehåll, som när, var, hur, varför och vem som sa vad i texten.   

Procedur 

Två veckor innan experimenttillfället fick respektive lärare i varje klass ett missivbrev att dela 

med sin klass. Missivbrevet innehöll information angående studiens syfte, nyttan med studien, 

kort om experimentets procedur, tid för experimentet, kriterier för deltagande samt 

information om konfidentialitet, anonymitet, medverkan och frivilligt deltagande. Information 

angående experimentet gavs endast till de två klasser som deltog i experimentet och 

respektive lärare. Klasserna fick ingen information om att någon annan klass än deras egen 

skulle utföra experimentet. 
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Experimentet genomfördes i två omgångar under samma skoldag, där ena klassen 

genomförde experimentet på förmiddagen och den andra på eftermiddagen och genomfördes 

gruppvis. Vid experimenttillfället presenterade läraren experimentledarna som i helklass 

förklarade studiens syfte och procedur. Deltagarna informerades om att experimentet innehöll 

fyra test där de skulle testas på en lista med ord och en kortare text. Deltagarna som 

genomförde experimentet under DA vid inlärning stannade kvar i klassrummet. Deltagarna 

som genomförde experimentet under FA vid inlärning gick till ett närliggande klassrum. Efter 

uppdelningen gav respektive experimentledare mer detaljerad information angående 

experimentet. 

Innan experimentet startade svarade deltagarna på demografiska frågor. Experimentet 

började med en lista med ord som presenterades på en PowerPoint där varje ord visades 

separat under fyra sekunder. Efter presentationen av orden genomförde deltagarna det första 

distraktionstestet under två minuter. De skulle sedan under tre minuter skriftligt återge så 

många ord de kunde från listan. Sedan fick deltagarna under två minuter läsa texten på en 

PowerPoint. Efter presentationen av texten genomförde deltagarna det andra distraktionstestet 

under två minuter. Sedan besvarade de nio frågor angående textens innehåll under tre minuter. 

DA- och FA grupp i båda klasserna genomförde experimentet i sin helhet med samma 

procedur. Det som skiljde dem åt var att DA gruppen mottog och svarade på ett meddelande i 

sin mobiltelefon via Ping Pong under båda inkodningstillfällena. Meddelandena var neutrala 

och innehöll en fråga gällande deltagarnas frukost eller en fråga gällande deras penna. 

Grupperna hade även olika experimentledare och olika assistenter där assistenten i DA 

gruppen var läraren för hantering av Ping Pong och assistenten i FA gruppen var en 

utomstående kontakt. 

Det som skiljde klasserna åt under experimenttillfället var att friåtergivningstestet och 

läsförståelsetestet ombalanserades för att kontrollera ordningseffekter. DA- och FA grupp i 
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första klassen utförde friåtergivningstestet som första test och DA- och FA grupp i andra 

klassen utförde läsförståelsetestet som första test. 

Statistiska analyser 

För att utföra analyserna användes IBM SPSS Statistics. En 2 (uppmärksamhet: delad, 

fokuserad) X 2 (kön: man, kvinna) X 2 (inlärningsmaterial: ordlista, text) upprepade 

mätningar för ANOVA utfördes för att mäta huvudeffekter och interaktionseffekter av 

uppmärksamhet, kön och inlärningsmaterial i den totala minnesprestationen. Data för 

upprepade mätningar för ANOVA analyserades med z-transformerade värden eftersom 

minnesprestationen i testen mättes med olika enheter och med olika maxvärden. I 

friåtergivningstestet beräknades antalet rätta ord (max = 18 rätta ord) och i läsförståelsetestet 

beräknades antalet rätta svar på frågorna (max = 9 rätta svar).   

 Två 2 (uppmärksamhet: delad, fokuserad) X 2 (kön: man, kvinna) flervägs ANOVA 

utfördes för att mäta huvudeffekter och interaktionseffekt av FA och DA vid inlärning och 

kön i minnesprestation i friåtergivningstestet samt läsförståelsetestet.  

Två envägs ANOVA utfördes för kontroll av ordningseffekter för inlärningsmaterial. 

Medelvärden och standardavvikelser för de deltagare som inte hade svenska som modersmål 

redovisas i resultatet. Dock kunde ingen statistisk analys utföras då antalet deltagare som inte 

hade svenska som modersmål var för litet och därmed inte kan uppvisa statistisk 

signifikans.      

Resultat  

Syftet med vår studie var att undersöka om mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar 

gymnasieelevers minnesprestation. Vår forskningsfråga är: Påverkar mobiltelefonanvändning 

vid inlärning gymnasieelevers minnesprestation? Vi inkluderade även två underfrågor: Hur 

påverkar mobiltelefonanvändning vid inlärning gymnasieelevers minnesprestation på olika 

inlärningsmaterial? Och, finns det könsskillnader i denna minnesprestation? Resultatet visade 
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att det inte fanns skillnader mellan FA grupp och DA grupp i den totala minnesprestationen 

eller i friåtergivningstestet, men FA gruppen presterade bättre än DA gruppen i 

läsförståelsetestet. Det fanns heller inga skillnader mellan män och kvinnor i den totala 

minnesprestationen eller i friåtergivningstestet. 

Mer specifikt presterade kvinnor i DA bättre än män i DA både i den totala 

minnesprestationen och i läsförståelsetestet. Män i FA presterade bättre än män i DA både i 

den totala minnesprestationen och i läsförståelsetestet.  

Resultatet visade att deltagarna tillsammans presterade bättre i läsförståelsetestet än i 

friåtergivningstestet. Mer specifikt presterade FA gruppen bättre i läsförståelsetestet än i 

friåtergivningstestet, medan DA gruppen presterade bättre i friåtergivningstestet än i 

läsförståelsetestet (se Tabell 1). 

Tabell 1 
Medelvärden (standardavvikelser) av minnesprestation i friåtergivningstestet och 
läsförståelsetestet under två omständigheter: FA och DA.  
 Friåtergivningstest  Läsförståelsetest 
 Man Kvinna Total  Man Kvinna Total 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
FA 7,46 (2,22) 6,50 (1,77) 7,10 (2,07)  5,46 (2,03) 5,13 (2,75) 5,33 (2,27) 
DA 7,24 (3,44) 8,33 (1,51) 7,52 (3,06)  2,24 (1,89) 5,17 (2,32) 3,00 (2,36) 
Total 7,33 (2,93) 7,29 (1,86) 7,32 (2,61)  3,63 (2,51) 5,14 (2,48) 4,11 (2,57) 
Not. Testen har olika maxvärde. Friåtergivningstestet max = 18, läsförståelsetestet max = 9. 

För att undersöka påverkan av kön, uppmärksamhet och inlärningsmaterial i den totala 

minnesprestationen genomfördes en 2 (uppmärksamhet: delad, fokuserad) X 2 (kön: man, 

kvinna) X 2 (inlärningsmaterial: ordlista, text) upprepade mätningar för ANOVA med kön 

och uppmärksamhet som mellangruppsvariabler, inlärningsmaterial som inomgruppsvariabel 

och den totala minnesprestationen som beroende variabel. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt av inlärningsmaterial, F (1, 40) = 27,42, p < ,001, η2=,41, men inga 

signifikanta huvudeffekter av kön, F (1, 40) = 1,45, p = ,235, η2= ,04, eller uppmärksamhet, F 

(1, 40) = ,49, p = ,490, η2= ,01, i den totala minnesprestationen. Mer specifikt presterade 

gymnasieeleverna signifikant bättre i läsförståelsetestet än i friåtergivningstestet. Det fanns 
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inga signifikanta skillnader mellan könen eller mellan DA grupp och FA grupp i den totala 

minnesprestationen.  

Utöver detta fanns en signifikant interaktionseffekt mellan inlärningsmaterial och 

uppmärksamhet, F (1, 40) = 4,73, p < ,05, η2= ,11, och mellan kön och uppmärksamhet, F (1, 

40) = 5,53, p < ,05, η2= ,12. Det fanns inga signifikanta interaktionseffekter mellan 

inlärningsmaterial och kön, F (1, 40) = 1,24, p = ,271, η2 = ,03, eller mellan 

inlärningsmaterial, kön och uppmärksamhet, F (1, 40) = ,30, p = ,587, η2 = ,01, i den totala 

minnesprestationen. 

Mer specifikt presterade FA gruppen signifikant bättre än DA gruppen i 

läsförståelsetestet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan DA grupp och FA grupp i 

friåtergivningstestet. FA gruppen presterade signifikant bättre i läsförståelsetestet än i 

friåtergivningstestet, medan DA gruppen presterade signifikant bättre i friåtergivningstestet än 

i läsförståelsetestet. I DA presterade kvinnor signifikant bättre än män i den totala 

minnesprestationen. Ingen signifikant skillnad fanns mellan könen i FA. Däremot presterade 

män i FA signifikant bättre än män i DA i den totala minnesprestationen. Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan kvinnor i DA och FA.  

För att undersöka påverkan av kön och uppmärksamhet i minnesprestation i 

friåtergivningstestet genomfördes en 2 (uppmärksamhet: delad, fokuserad) X 2 (kön: man, 

kvinna) flervägs ANOVA med kön och uppmärksamhet som oberoende variabler och 

minnesprestation i friåtergivningstestet som beroende variabel. Resultatet visade att det inte 

fanns några signifikanta huvudeffekter av uppmärksamhet, F (1, 40) = ,86, p = ,360, η2= ,02, 

eller kön, F (1, 40) = ,01, p = ,938, η2 = ,00, i minnesprestation i friåtergivningstestet. Det 

fanns heller ingen signifikant interaktionseffekt mellan uppmärksamhet och kön, F (1, 40) = 

1,41, p = ,242, η2 = ,03.  
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För att undersöka påverkan av kön och uppmärksamhet i minnesprestationen i 

läsförståelsetestet genomfördes en 2 (uppmärksamhet: delad, fokuserad) X 2 (kön: man, 

kvinna) flervägs ANOVA med uppmärksamhet och kön som oberoende variabler och 

minnesprestation i läsförståelsetest som beroende variabel. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt av uppmärksamhet, F (1, 40) = 5,10, p < ,05, η2 = ,11, i 

minnesprestation i läsförståelsetestet, men ingen signifikant huvudeffekt av kön, F (1, 40) = 

3,39, p = ,073, η2 = ,08. Dessutom fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan 

uppmärksamhet och kön, F (1, 40) = 5,37, p < ,05, η2 = ,12. Mer specifikt presterade män i 

FA signifikant bättre än män i DA. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad gällande 

kvinnor och uppmärksamhet. Kvinnor presterade signifikant bättre än män i DA. Däremot 

fanns det ingen signifikant könsskillnad i FA. 

För att undersöka testordningens påverkan på resultatet i friåtergivningstestet och 

läsförståelsetestet utfördes en envägs ANOVA. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad i minnesprestation i läsförståelsetestet beroende på om det utfördes före eller efter 

friåtergivningstestet, F (3, 40) = 9,97, p < ,001. Mer specifikt presterade den DA grupp som 

utförde läsförståelsetestet som första test (M = 1,77, SD = 1,30) signifikant sämre i 

läsförståelsetestet än resterande grupper (M = 4,60, SD = 2,50; M = 6,18, SD = 2,40; M = 

4,40, SD = 1,78). Å andra sidan fanns det inga signifikanta skillnader mellan de övriga tre 

grupperna i minnesprestation i läsförståelsetestet. Det fanns heller inte någon signifikant 

skillnad i minnesprestation i friåtergivningstestet beroende på om det utfördes före eller efter 

läsförståelsetestet, F (3, 40) = 1,56, p = ,225. 

För att undersöka skillnaden mellan de deltagare som inte hade svenska som 

modersmål jämfördes dessa deltagares medelvärden. Deltagarna som inte hade svenska som 

modersmål presterade bättre vid FA (M = 8,33, SD = 1,53, N = 3) än vid DA (M = 5,00, N = 

1) i friåtergivningstestet. Däremot presterade deltagaren i DA (M = 3,00, N = 1) som inte hade 
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svenska som modersmål bättre än deltagarna i FA (M = 2,33, SD = 2,08, N = 3) i 

läsförståelsetestet. 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar 

gymnasieelevers minnesprestation. Våra hypoteser var att mobiltelefonanvändning vid 

inlärning påverkar gymnasieelevers minnesprestation negativt samt att manliga 

gymnasieelever presterar sämre i läsförståelse. Vårt resultat stödjer delvis hypotesen gällande 

mobiltelefonanvändnings påverkan på minnesprestation då vi fann att 

mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkade gymnasieelevers läsförståelse negativt men 

inte deras friåtergivning av ord. Hypotesen gällande könsskillnader i läsförståelse stödjs då 

manliga gymnasieelever presterade sämre vid mobiltelefonanvändning än kvinnliga 

gymnasieelever i läsförståelse.  

Vår studie bidrar till forskningsfältet genom undersökning av gymnasieelever som 

målpopulation., då tidigare forskning angående delad uppmärksamhet vid inlärning fokuserat 

på en äldre målpopulation. Vår studie visade att även gymnasieelever påverkas av delad 

uppmärksamhet vid inlärning, men enbart vid läsförståelse.  

Det finns åtminstone tre möjliga teoretiska förklaringar till det huvudsakliga resultatet 

av vår studie; att mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar minnesprestationen vid 

läsförståelse men inte vid friåtergivning. Den första förklaringen är att de två uppgifter som 

uppmärksamheten delas mellan också delar samma tidsram (Craik m.fl., 1996). I vår studie 

delades uppmärksamheten mellan mobiltelefonen och inlärningen av antingen orden eller 

texten. Resultatet kan förklaras av att mobiltelefonanvändningen under presentationen av 

texten var tillräckligt tidskrävande för att kunna påverka minnesprestationen. Detta kan bero 

på att deltagarna antingen inte hann läsa klart texten eller att det var svårt att hitta tillbaka till 

sammanhanget efter mobiltelefonanvändningen. I motsats var mobiltelefonanvändningen vid 
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presentationen av ordlistan eventuellt inte tillräckligt tidskrävande för att påverka 

minnesprestationen, då deltagarna inte behövde hitta tillbaka till ett sammanhang.  

 Nästa förklaring är att vid delad uppmärksamhet finns inte tillräckligt med 

uppmärksamhetskapacitet för att hantera de två samtidigt pågående uppgifterna, vilket leder 

till en överbelastning som gör att båda uppgifterna blir ofullständiga (Mayer & Moreno, 

2003). Detta stödjer läsförståelsetestets resultat, men inte friåtergivningstestets. 

 Den slutliga förklaringen är att information processeras på olika nivåer (Ashcraft & 

Radvansky, 2014). Därmed kan resultatet vi fann bero på att ordlistan processerades på en 

ytligare nivå än texten, där den meningsskapande processen kräver djupare bearbetning.  

 Tidigare studier visar att multitasking i samband med inlärning påverkar studenters 

akademiska prestation (Junco, 2012). Vi anser att försämrad läsförståelse kan vara en 

bidragande faktor till försämrad akademisk prestation. Vår studie fann även att manliga 

gymnasieelever påverkades mer än kvinnliga gymnasieelever av mobiltelefonanvändning vid 

inlärning med läsförståelse. Tidigare studier har funnit att män har större svårigheter med 

läsförståelse än kvinnor, där könsskillnaden kan bero på att kvinnor läser mer och är mer 

motiverade till att läsa än män (Chiu & McBride-Chang, 2006; OECD, 2014). 

Tidigare studier har funnit att fokuserad uppmärksamhet ger bättre resultat än delad 

uppmärksamhet vid inlärning (Baddeley m.fl., 1984; Fernandes & Moscovitch, 2000). Vår 

studie fann inga signifikanta skillnader mellan fokuserad och delad uppmärksamhet varken i 

den totala minnesprestationen eller friåtergivningstestet, vilket är oväntade resultat. 

Ytterligare ett oväntat resultat i vår studie var att vi inte fann några signifikanta skillnader 

mellan kvinnliga gymnasieelever vid delad och fokuserad uppmärksamhet. En förklaring till 

detta kan vara att Homogeneity of Variances var signifikant, vilket kan berott på ett för litet 

kvinnligt deltagarantal (N = 14). Detta innebär att det inte går att jämföra grupperna med de 
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kvinnliga gymnasieeleverna då det fanns en signifikant skillnad mellan dem redan innan 

experimentet. 

Det finns ett antal svagheter i vår studie som behöver nämnas och diskuteras. 

Deltagarna som genomförde experimentet under delad uppmärksamhet mottog meddelandet 

cirka 20 sekunder in i inkodningstillfällena. Tiden för meddelandet var inte en bestämd tid 

utan sändes någon gång under tidigare delen av inkodningstillfällena. Detta resulterade i att en 

viss tid av inkodningen inträffade under fokuserad uppmärksamhet även för de deltagare som 

genomförde experimentet under delad uppmärksamhet. Detta gör att vårt resultat kan ha 

påverkats av den fokuserade uppmärksamheten vid inkodningstillfällena. 

På grund av den tid som distribuerades för studien användes ett bekvämlighetsurval 

som bestod av två klasser från olika program i samma gymnasieskola. Konsekvenserna av 

bekvämlighetsurvalet blev ett för litet deltagarantal, en ojämn könsfördelning samt att 

deltagarna blev förhållandevis lika varandra med liknande intressen och egenskaper i 

jämförelse med gymnasieelever från andra program. Egenskaperna hos eleverna från dessa 

två program kan ha påverkat vår studies resultat vilket gör urvalet icke-representativt för vår 

målpopulation. Om vi i vår studie använt ett randomiserat urval hade könsfördelningen och 

fördelningen av deltagare från olika gymnasieprogram varit mer jämnt fördelad och därmed 

representativ för målpopulationen. 

Genomförandet av vårt experiment behövde anpassas till scheman för lärare och 

elever, lektionsplaneringar samt tillgängliga salar vilket påverkade genomförandet av 

experimentet vid val av experimentdag, vilka klasser som deltog och att experimentet utfördes 

gruppvis och inte individuellt. Detta resulterade i att vissa ovidkommande variabler inte 

kunde kontrolleras, som att deltagarna påverkade varandra och att deltagarnas mobiltelefoner 

påverkade andra deltagare.  
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För att upptäcka och förebygga svagheter utfördes en pilotstudie innan 

experimenttillfället. Pilotstudien visade att ordlistan var för svår och därför redigerades listan 

till lättare ord, men utfördes för nära inpå experimenttillfället för att ge tidsutrymme för 

ytterligare en pilotstudie med den nya ordlistan. Detta resulterade i att eventuellt fler 

svagheter med friåtergivningstestet inte kunde upptäckas via pilotstudien.  

Till skillnad från tidigare studier (Baddeley m.fl., 1984; Fernandes & Moscovitch, 

2000) visade vårt resultat inga skillnader mellan DA och FA vid inlärning på friåtergivning. 

Som förklarat kan detta berott på att mobiltelefonanvändningen i vårt experiment inte var 

tillräckligt tidskrävande för att kunna påverka inlärningen av ordlistan. Det finns enligt oss 

olika sätt för hur vi hade kunnat påverka detta. Det första är en reducering av antalet ord eller 

av den tid som varje ord presenterades, vilket hade resulterat i en minskad inkodningstid. Det 

andra är en ökning i antalet ord samtidigt som den ursprungliga inkodningstiden behållits. 

Detta hade resulterat i att fler ord presenterats under lika lång inkodningstid. Det tredje är att 

vi hade kunnat använda ett meddelande som varit svårare och som krävt en djupare 

bearbetningsnivå. Dessa tre sätt hade eventuellt resulterat i att mobiltelefonanvändningen i 

större utsträckning påverkat inkodningen.  

I vår studie bestod mobiltelefonanvändning av mottagande av och svar på ett 

meddelande. Detta innebär att vårt experiment testar mobiltelefonanvändning som SMS-

funktion och utesluter den uppmärksamhet som under lektionstid istället läggs på sociala 

medier och andra aktiviteter i mobiltelefonen. Dessutom sändes meddelandet från en lärare 

och innehöll en neutral fråga. I verkligheten ser elevers mobiltelefonanvändning sällan ut 

såhär. Elever för ofta längre konversationer med flera meddelanden under lektionstid där 

avsändaren och ämnet i konversationen är mer personligt. Mobiltelefonanvändningen 

innefattar även samtal, aktivitet på sociala medier och andra aktiviteter i mobiltelefonen. 

Detta gör att mobiltelefonanvändningen i experimentet inte speglar den verkliga 
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användningen av mobiltelefoner i ett klassrum. I vår studie skickades dessutom meddelandena 

till samtliga deltagare samtidigt vilket inte speglar verkligheten då elever SMS:ar vid olika 

tillfällen under lektionen och därmed påverkar varandra vid fler än ett tillfälle under 

letkionstiden. 

Vår studie innefattar även en del styrkor. Den största styrkan med vår studie är att den 

undersöker elever på gymnasienivå, en population som sällan tidigare undersökts i studier 

angående uppmärksamhet. Tidigare studier inom ämnet har ofta undersökt studenter som då 

är 18 år eller äldre. 16-17 åriga gymnasieelever är mer uppvuxna i ett samhälle där 

multitasking med tekniska redskap är vanligt förekommande och kan därför ha anpassats till 

detta och därmed påverkas annorlunda av multitasking med tekniska redskap än de vuxna 

människor som tidigare studier undersökt (Bowman m.fl., 2012; Junco, 2012; Junco & 

Cotten, 2011; Wang & Tchernev, 2012). Dessutom skiljer sig universitet och gymnasieskolor 

i undervisningssätt och eget ansvar, vilket gör att tidigare forsknings resultat inte reflekterar 

gymnasieskolors undervisningskontext.  

Tekniska redskap ut sig över gymnasieskolor och används alltmer i och kring 

skolarbetet, utan vetskap om hur de tekniska redskapen påverkar gymnasieelevers akademiska 

prestation. Eftersom vårt experiment utfördes gruppvis bidrar det till en mer verklighetstrogen 

bild av ett klassrum än om experimentet hade utförts med varje deltagare enskilt. Det är därför 

bra att vår studie undersökte denna population i denna kontext. 

 I vår studie användes en kvasiexperimentell design där deltagarna randomiserades in i 

experiment- och kontrollgrupp. Eftersom vi hade två nivåer på vår beroende variabel - 

minnesprestation vid friåtergivning och läsförståelse - använde vi en ombalansering för att 

kontrollera ordningseffekter. Detta gör att vi kontrollerat att ordningen på testen i 

experimentet inte påverkat vårt resultat. Eftersom hela experimentet utfördes under samma 

dag och de två klasserna inte kände till varandras deltagande kontrollerade vi att deltagarna 
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inte skulle kunna prata med varandra innan experimentets slut. Vi kontrollerade även de 

ovidkommande variablerna läs- och skrivsvårigheter samt ”inte svenska som modersmål”. 

Dessa variabler uteslöts från den statistiska analysen och har därför inte påverkat resultatet. 

Däremot visar tidigare studier på att var fjärde svensk vuxen inte når upp till grundskolans 

krav gällande läsning (Jacobson, 2006). Detta innebär att det kan vara många som inte är 

medvetna om att de har läs-och skrivsvårigheter och därmed är det svårt att kontrollera den 

ovidkommande variabeln fullt ut.  

Tidigare studier (Bowman m.fl., 2010; Craik m.fl., 1996; Fernandes & Moscovitch, 

2000; Froese m.fl., 2012) har enbart undersökt en inkodningsvariant och i och med att vår 

undersökning inkluderade två inkodningsvarianter: inkodning av en ordlista och inkodning av 

en text, kunde vi i analysen jämföra dessa för att se om det fanns skillnader mellan 

inlärningsmaterialen. 

Framtida forskning kan vidare undersöka samma målpopulation som vår studie och de 

långsiktiga effekterna av mobiltelefonanvändning vid undervisning. Detta för att ge en ökad 

förståelse i hur mobiltelefonanvändning påverkar gymnasieelevers akademiska prestation på 

längre sikt. Vår studie använder sig av mobiltelefonanvändning i form av en kort 

meddelandekonversation. Framtida studier kan utvidga mobiltelefonanvändningen till en mer 

verklighetskontext, där användningen även innefattar långa konversationer samt användandet 

av sociala medier och andra aktiviteter i mobiltelefonen. 

 Statistiska analysen i vår studie uteslöt resultat från de deltagare som inte hade svenska 

som modersmål. Dock visade resultatet av dessa deltagares medelvärden att de tenderar att 

påverkas mer av mobiltelefonanvändning vid inlärning av ord än de deltagare med svenska 

som modersmål. Sverige är ett mångkulturellt samhälle där antalet elever som läser 

introduktionsprogrammets språkintroduktion på gymnasiet i årskurs 1 har ökat drastiskt sedan 

förra året (Skolverket, 2015). Detta gör att framtida studier angående hur 
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mobiltelefonanvändning vid inlärning specifikt påverkar människor i Sverige som inte har 

svenska som modersmål är nödvändigt. 

Under arbetet med studien har vi pratat med lärare på gymnasienivå som uttryckt sitt 

intresse och önskat att de fått delta i studien då ämnet idag är aktuellt i skolsammanhang. 

Studiens resultat är eftertraktat av verksamma lärare som i vardagen diskuterar 

mobiltelefonanvändning med eleverna och varför användningen av mobiltelefon under 

lektionstid påverkar deras fokusering och inlärning. 

I Skollagen har inte lärare rätt att omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte 

(SFS 2010:800). På vissa skolor har lärare börjat omhänderta mobiltelefoner utan laglig rätt 

att göra det (Skolvärlden, 2015). Resultaten av vår studie visar tendenser på att 

gymnasieelevers akademiska prestation på längre sikt kan påverkas negativt av 

mobiltelefonanvändning vid inlärning. Vi anser att en redigering i lagen skulle hjälpa lärares 

arbete i vardagen och i den ständiga diskussionen angående varför eleverna ska lägga undan 

mobiltelefonerna under lektionstid.  

De ungdomar som går på gymnasiet idag är uppvuxna med tekniska redskap som 

smartphones, datorer och surfplattor. Lärare vi talat med säger att användningen av dessa 

tekniska redskap under lektionstid har ökat drastiskt på kort tid och uttrycker en oro över vad 

denna ökning resulterar i. Vår studie visar att trots den vana som dagens gymnasieelever har 

med tekniska redskap påverkas ändå deras minnesprestation negativt av att använda 

mobiltelefon vid inlärning. Särskilt manliga gymnasieelever påverkas av att dela sin 

uppmärksamhet mellan mobiltelefon och inlärningsuppgifter.  

Vi anser att skolor bör få möjlighet att ge lärare och elever kompetensutveckling om 

hur mobiltelefonanvändning vid inlärning påverkar elevernas akademiska prestation för att i 

förebyggande syfte kunna förändra klassrumsklimatet.  
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