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The affect of mobile phones - How mobile phones affect the problem solving process among 

pupils in upper secondary school. 

Abstract

Mobile phones are a growing digital tool in todays society, where almost everyone have their own 

mobile phone. Together with Swedish adolescences negative results in the last years measurements 

of PISA, where problem solving is a considerable part, it has become a debate about whether 

mobile phones should be a part of the education or not. With that in mind, the aim of this study is 

to, through a structured non-participating observation, examine if the mobile phones affect the time 

pupils need to solve a problem. It also aim to examine if phones affect some of the parts in the 

problem solving process and how. The result of this study shows no significant difference in time 

between the groups and it shows that the understanding part of the problem solving process where 

affected by the mobile phones being accessible. 

Keywords: Mobile phones, problem solving, mathematics, didactics. 
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Sammanfattning 

Mobiltelefoner är ett starkt växande digitalt verktyg i dagens samhälle, där i stort sett alla idag har 

en mobiltelefon. Det tillsammans med svenska skolungdomars försämrade resultat i de senaste 

årens PISA mätningar, där framförallt problemlösningsförmåga mäts, har lett till en debatt gällande 

hur mobiltelefoner bör finnas tillgänglig i skolans undervisning. Med anledning av detta är syftet i 

denna studie att genom en strukturerad icke-deltagande observation undersöka ifall mobiltelefoner 

påverkar den tid det tar att lösa ett problem samt om några steg av problemlösningprocessen 

påverkas och i så fall hur. Resultatet visar ingen signifikant skillnad i genomsnittstid mellan de två 

grupperna i denna studie. Men vad gäller problemlösningsprocessen visade resultatet på skillnader 

mellan grupperna, där förståelsesteget var det steg som påverkades negativt hos de elever som hade 

mobiltelefonerna tillgängliga. 

Nyckelord: Mobiltelefoner, problemlösning, matematik, didaktik.
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1. Inledning 
I dagens samhälle pågår en digitalisering och framväxten av ny lätthanterlig teknik är stor. Då 

skolan är en del av samhället kommer också skolan att digitaliseras och försöka implementera ny 

teknik i undervisningen (Hylén, 2013). Det står i läroplanen för gymnasiet att eleverna ska lära sig 

agera och orientera sig i en komplex värld med ökad digitalisering (Skolverket 2017), vilket visar 

på skolans försök att följa med i utvecklingen. Ott vid Göteborgs universitet (2017) talar om, i och 

med digitaliseringen, hur motsägelsefulla vissa politiker är. De vill digitalisera skolan men 

samtidigt vill de inte att mobiltelefoner ska förekomma då de anses vara ett störande moment. 

Mobiltelefoner börjar dock bli en del av undervisningen och lärandet trots att det inte finns några 

dokument eller regler som säger att det bör vara så (Ott, 2017). 

I och med digitaliseringen har också mobiltelefoner tagit en större plats i samhället och i skolan. Att 

de tagit en större plats syns tydligt då varje människa i genomsnitt plockar upp sin mobiltelefon var 

tionde minut och unga har en skärmtid på ca fyra timmar om dagen (Hansen, 2019). Detta har lett 

till en debatt om elevers användande av mobiltelefoner och huruvida de ska finnas i skolan över 

huvud taget. Aftonbladet (2018) gjorde en undersökning där nästan 70% av de som svarade tyckte 

att mobiler borde förbjudas under lektionstid. Två av tre lärare anser också att deras lektioner störs 

varje dag av mobiltelefoner i form av spel, sociala medier och SMS (Skolverket 2019). Den debatt 

som pågår sker mellan de yngre, som tycker att mobiltelefoner kan vara en del av undervisningen, 

och de äldre, som tycker att mobiltelefoner är ett av några störande moment i klassrummet (Ott, 

2017). 

Den ständiga skoldebatten samt Sveriges försämrade resultat i de senaste årens PISA mätningar 

(Skolverket, 2016) har gjort att matematik har blivit ett omdiskuterat ämne. Det ska dock tilläggas 

att de i den senaste mätningen höjde Sverige sina resultat men det är fortfarande inte lika högt som 

det varit tidigare. De matematikkunskaper som mäts inom PISA är framförallt problemlösning, där 

tanken är att elever ska förstå matematik som en problemlösande aktivitet snarare än begrepp och 

formler (Skolverket, 2016). Problemlösningsförmågan har under de senaste åren sjunkit trots att det 

i ämnesplanen (2017) tydligt syns att det ska genomsyra undervisningen. Vid utförandet av just 

problemlösning kan man dela upp sitt arbetssätt i fyra olika steg (Polya 1945). Dessa fyra steg är 

förståelse, tillvägagångssätt, utförande och utvärdering. 
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Vi ser alltså att unga använder mobiltelefoner i hög utsträckning samtidigt som resultaten i 

matematik under de senaste femton åren har försämrats. Det finns därför intresse av att se hur 

mycket denna mobilanvändning påverkar elever, om elever som har med sig sin telefon har en 

sämre problemlösningsförmåga än de som inte har med sig sin telefon på lektionerna. Bland de mål 

som finns i läroplanen för gymnasieskolan (2017) står det bland annat att elever ska kunna använda 

digitala verktyg inom problemlösning. Samtidigt som eleverna ska använda digitala verktyg finns 

det ett starkt motstånd för mobiltelefoner, vilket är en typ av digitalt verktyg, inom skolan. Det finns 

därför intresse i att undersöka hur elevernas problemlösningsförmåga påverkas då mobiltelefoner 

finns tillgängliga under undervisningstillfället. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap och förståelse för vilken påverkan 

mobiltelefoner har på gymnasieelevers problemlösningsprocess inom matematik. 

Frågeställningar:  

• Hur påverkas tiden det tar för elever att lösa ett problem då mobiltelefonen finns tillgänglig? 

• Vilka steg, om några, av problemlösningsprocessen är det som telefonen påverkar? 

2. Bakgrund 
Det här avsnittet av arbetet kommer att försöka definiera olika begrepp som behövs för att uppfylla 

syftet med denna studie. Avsnittet kommer också att ge en tydligare bild av hur mobilanvändningen 

används idag samt hur det påverkar framförallt unga. Först förklaras det matematiska begreppet 

problemlösning, både vad det är och även hur problemlösningsprocessen går till. Därefter 

presenteras området sannolikhetslära för att sen förklara mobiltelefonens påverkan. Avsnittet 

avslutas genom att beskriva den kognitiva teori som kommer användas i det här arbetet. 

2.1 Problemlösning 

I syftet för ämnet matematik står det bland annat att undervisningen ska ge utrymme för 

problemlösning som både ett mål och som medel (Skolverket, 2017). Med det menas alltså att 

problemlösning är någonting som eleverna ska utveckla och försöka uppnå en viss nivå inom 

området, men samtidigt ska det också användas som ett verktyg för att lösa olika matematiska 

problem. De här matematiska problemen är uppgifter där eleven måste anstränga sig för att lösa 
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dem (Ahlberg, 1992). Det betyder att en uppgift inte alltid behöver vara ett matematiskt problem 

utan kan gå över till att vara en så kallad rutinuppgift beroende på elevens inställning till uppgiften. 

Har eleven klarat uppgifter av liknande form tidigare kan en uppgift som tidigare sågs som ett 

problem istället bli en rutinuppgift. Ämnesplanen för matematik (2017) nämner också att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla förmågan att ”formulera, analysera och lösa matematiska problem 

samt värdera valda strategier, metoder och resultat.”. Den här formuleringen visar på att 

problemlösning är en stor och viktig del av den matematiska undervisningen. Problemlösning är 

viktigt för att den kopplar samman skolmatematiken med den verklighet vi lever i (Ahlström m.fl 

1996). Utvecklandet av en bra problemlösningsförmåga leder också till att personen bland annat 

förbättrar sitt logiska tänkande, kreativitet, analysförmåga samt förmågan att planera (Ahlström m.fl 

1996).  

För att lösa olika problem inom matematiken brukar problemlösning delas in i fyra olika steg. Dessa 

fyra steg beskrivs av Polya (1945). 

- Steg 1: Det första steget handlar om att få en förståelse för problemet, vad är det som söks? 

Vilken information finns tillgänglig? Här kan en bild ritas upp om det är nödvändigt.  

- Steg 2: I det andra steget, läggs det upp en plan över hur man ska gå tillväga med problemet. Här 

bör tidigare kunskap relateras till problemet och se om det kan vara till nytta. Det kan till 

exempel finnas ett liknande problem som man redan löst och man kan gå tillväga på samma sätt 

som tidigare. Eller så kan resultatet av ett tidigare problem vara nödvändig information för att 

kunna lösa det nya problemet.  

- Steg 3: Det tredje steget blir själva lösningen av problemet, här utförs den plan som 

konstruerades i steg 2 och ett resultat tas fram.  

- Steg 4: Det fjärde och sista steget blir en slags utvärdering för att kolla om resultatet är rimligt 

och korrekt, om problemet förstods på rätt sätt och om tillvägagångssättet var passande. Det 

fjärde steget ska alltså kopplas tillbaka till det första för att sluta de fyra stegen. 

Lester (1996) menar att problemlösning bygger på flera faktorer och deras samspel med varandra. 

Dessa faktorer är: kunskapande och användande, kontroll, uppfattningar av matematik, affekter och 

socio-kulturellt sammanhang. Kunskapande och användande handlar om att använda den 

matematiska kunskap som man redan besitter. Exempel kan vara att man kan olika begrepp och 

definitioner eller att man kan de olika räknesätten. Vad gäller kontroll som faktor handlar det om att 

kunna ordna och organisera den kunskap som redan finns. Den tredje faktorn, uppfattningar av 
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matematik, handlar om att de uppfattningar som finns inom matematik kommer påverka de val som 

görs under matematiska aktiviteter. Affekter som är den fjärde faktorn, handlar om känslor och 

attityder kring matematik. Den sista faktorn enligt Lester (1996) är sociokulturellt sammanhang, 

som betyder att de sociala sammanhang och situationer som finns runt omkring påverkar hur elever 

hanterar problemlösning. De två första faktorerna, kunskapande och användande samt kontroll, 

menar Lester är de två faktorer som framförallt pekar på svårigheterna med problemlösning, att inte 

kunna kontrollera, organisera och styra den kunskap som redan finns kan ge negativa följder för 

problemlösningen. Detta skulle kunna jämföras med Polyas (1945) andra steg, där det handlar om 

att göra upp en plan för tillvägagångssätt. Planen blir bristande om eleven som ska lösa ett problem 

inte kan organisera eller styra sin kunskap. Lester (1996) menar också att problemlösning kan vara 

svårt för att dessa faktorer samspelar och är beroende av varandra. 

2.2 Sannolikhetslära 
Den uppgift som eleverna ska försöka lösa berör området sannolikhet och därför handlar följande 

avsnitt om sannolikhet. Det här avsnittet finns till för att kunna analysera och diskutera ifall 

sannolikhetsläran kan vara en bidragande faktor till det resultat som undersökningen kommer visa. 

Sannolikhetslära ska enligt läroplanen (Skolverket, 2017) vara en del av undervisningen och 

förekommer som område i de två första matematikkurserna och samt att det kommer tillbaka i 

kursen matematik - specialisering. Vad som kan vara ett problem med området sannolikhetslära är 

att elever har olika erfarenheter kring det menar Nilsson (2006) och att många försöker anpassa 

sannolikhetsproblem till en kontext för att lättare kunna förstå problemet. Nilsson (2006) förklarar 

också hur elevers tänkande kring utfallsrum är ett kritiskt moment då det handlar om att räkna inom 

sannolikhetslära. Han förklarar detta i sin studie där elever tenderar att bara fokuserar på 

totalsumman istället för att fokusera på de utfallsrum som i detta fall skulle ge totalsumman. 

Skolverket (2019) beskriver i sitt bedömningsstöd för statistik och sannolikhetslära att elever kan ha 

en skev bild av sannolikhet samt att elevernas uppfattningar inte stämmer överens med 

verkligheten. Ett exempel som tas upp är att elever kan anse att tärningskast borde vara ”rättvisa”. 

Med detta menas att om en elev inte fått en sexa under flera kast tidigare så borde chansen att få en 

sexa vara större vid nästa kast än tidigare. Detta beskriver Hope och Kelly (1983) som någonting 

som kallas för ”gambler’s fallacy”. Med detta menas att man tror att tidigare utfall påverkar det 

kommande utfallet. Ett annat exempel som tas upp av Hope och Kelly (1983) är att ett värde på 

utfallet kan påverka människors bild av sannolikheten för utfallet. De tar pokerhänder som exempel, 
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sannolikheten att få en ”royal straight flush” är lika stor som att få till exempel spader 3, hjärter 6, 

klöver knekt, klöver 2 och hjärter 9. Eftersom den ena handen är bättre än den andra i spelet poker, 

skapas uppfattningen att det är mindre sannolikhet att få en ”royal straight flush”. I alla dessa fall 

påverkas eleverna av den subjektiva tanken av att det borde vara på ett visst sätt snarare än att 

beräkna sannolikheten för utfallet. 

2.3 Mobilanvändningens påverkan 
Idag är vi väldigt beroende av våra mobiltelefoner, vi rör till exempel våra telefoner mer än 2600 

gånger per dag och plockar i genomsnitt upp den var tionde minut (Hansen, 2019). Att många idag 

använder telefoner blir tydligt då 98 procent av Sveriges elvaåringar idag har en egen mobiltelefon 

(Hansen 2019). Även om mobiltelefoner oftast ses som ett störande moment som inte bör finnas 

med i skolan ser elever möjligheter och positiva effekter av att använda mobiltelefoner (Ott, 2017). 

Elever menar att telefoner kan användas för att organisera arbetet i skolan och även vara en del av 

undervisningen. De menar också att lärare inte utnyttjar den potential som finns hos 

mobiltelefonerna och att det därför anses som fel att använda dem på lektionen. Nya appar kommer 

hela tiden in i undervisningen vilket visar på att mobiler troligtvis kommer ta en större del i skolan 

oavsett om man vill eller inte (Ott, 2017). 

Anledningen till att vi har ett beroendebeteende kring mobiltelefoner är pågrund av ämnet dopamin 

som finns i hjärnan (Hansen, 2019). Dopaminets viktigaste uppgift är att tala om för oss människor 

vad vi ska fokusera på. Dopaminet har också en viktig roll i hjärnans belöningssystem som påverkas 

mycket då vi använder mobiltelefoner. Hjärnans belöningssystem triggas hela tiden av att hitta 

någonting som är nytt. Det kan vara ny information eller nya platser, bara det är nytt så kommer 

dopaminet att skapa en instinkt att vilja upptäcka det. Eftersom mobiltelefoner är designade att lätt 

kunna hitta ny information om i stort sett allting kommer de vara attraktiva för oss människor. 

Hansen beskriver också att hjärnan stimuleras mer om utfallet av någonting inte sker varje gång. Ett 

exempel han tar upp i sin bok är ”När försökspersoner fick dra ett kort som kunde ge pengar visade 

det sig att dopaminnivåerna inte steg lika mycket om de var säkra på att få pengar varje gång, som 

när de var osäkra på utdelning.” (Hansen, 2019, s 52). Detta gör att en notis eller ett ”pling” från 

telefonen kan vara mer stimulerande än vad plinget eller notisen säger, pågrund av att det kanske är 

något nytt och viktigt. Att mobiltelefonen drar till sig uppmärksamhet blir tydligt och det gäller 

även när telefonen ligger i fickan och är inställd på ljudlös menar Hansen. I och med detta blir det 
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alltså en aktiv handling då vi försöker ignorera telefonen, denna handling tar i sin tur vårt fokus från 

den aktivitet som utförs. 

Barn beter sig på samma sätt som vuxna när det gäller att de hela tiden söker efter nya saker. Detta 

gör att även barn är beroende av sin mobiltelefoner och många tonåringar spenderar mellan 3-4 

timmar om dagen åt att sin telefoner. Hansen (2019) uppger att äldre tonåringar oftast är mer 

beroende av sina mobiltelefoner jämfört med vuxna och att yngre tonåringar i sin tur är mer 

beroende än äldre tonåringar. Anledningen till detta är hur hjärnan är uppbyggd menar Hansen. I 

våra hjärnor finns det system som arbetar mot varandra. Exempel på det är om vi vill ha någonting 

så kommer dopaminet säga till vår hjärna att vi måste ha det. Under den tiden finns det också ett 

system, impulskontrollen, som bromsar viljan av det vi vill ha som i sin tur leder att vi kan hejda 

oss. Ett exempel är hur vi vill äta godis men samtidigt säger vi ifrån för att vi vet att det kan vara 

skadligt att ta för mycket. I tonåren kommer dopaminaktiviteten vara som högst samtidigt som 

impulskontrollen inte är färdigutvecklad, vilket gör att systemet som bromsar inte är lika starkt som 

systemet som vill ha. Detta gör att tonåringar blir mer beroende av sina telefoner än äldre, eftersom 

de inte kan hejda sig på samma sätt. 

När det gäller barn i skolan säger forskningen att elever utan telefoner tenderar att minnas mer av 

lektionen än de elever med telefon (Hansen 2019). Om eleverna inte har någon telefon kommer de 

att anteckna mer och därför minnas mer av innehållet. Stor del av forskningen visar att 

mobiltelefoner försämrar inlärningen och att vid skolor där de tagits bort har resultaten bland 

eleverna ökat. Resultaten har framförallt ökat och hos de lite lägre presterande eleverna jämfört med 

de högt presterande eleverna där skillnaden inte var lika stor (Hansen, 2019). 

2.4 Cognitive load theory 
Som tidigare nämnt består problemlösning av olika moment där samspelet mellan de här momenten 

kan skapa svårigheter för elever i sin problemlösningsprocess (Lester, 1996). Vilken kognitiv 

belastning som eleverna behöver använda för att dessa moment ska samspela går att beskriva med 

cognitive load theory (Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998). Det går även att hitta likheter 

mellan problemlösningsprocessens steg och de olika kategorierna av kognitiv belastning vilket gör 

denna teori relevant att använda i analysen av den här undersökningen. 
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Cognitive load eller kognitiv belastning kallas den belastning som krävs hos en persons kognitiva 

förmåga då den lär sig någonting. Den kognitiva belastningen går att förklara som hur mycket av 

arbetsminnet som används (Paas, Tuovinen, Tabbers & Van Gerven. 2003). Den kognitiva 

belastningen går att dela in i tre olika kategorier. Det är intrinsic load, germane load och extraneous 

load.  

- Intrinsic load är den belastning som krävs då till exempel en elev ska förstå ett problem. 

- Extraneous load är belastningen som gör ett eleven förstår vad det är som ska räknas ut. Denna 

belastning binder ihop de två andra kategorierna av belastning.  

- Germane load, är den belastning på arbetsminnet som skapar scheman för lärande och 

automatiserar dem (Paas et al., 2003). 

Att skapa dessa scheman (Glasersfeld, 1995) som sen automatiseras är grundläggande för lärandet 

av att lösa nya problem (Moreno, 2006). Genom att lösa ett problem skapas scheman för hur 

lösningen går till. Schemat används sen för att lösa ett nytt problem då personen i fråga relaterar till 

schemat.  

3. Metod 
Det här avsnitt har för avsikt att förklara hur datainsamling och analys gått till, men har också för 

avsikt att förklara de urval som gjorts vad gäller deltagare och material till undersökningen. 

Avsnittet kommer också behandla vilka etiska ställningstagande som gjorts i denna studie samt 

studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Metod för datainsamling 
För den här studien har det gjorts en typ av strukturerad icke-deltagande observation, där jag har 

observerat en elev i taget istället för att observera en hel klass i ett klassrum. Med en strukturerad 

observation menar Bryman (2011) att det finns regler för vad det är som observatören ska leta efter. 

I detta fall handlar det om vilka steg av problemlösningsprocessen som påverkas av mobiltelefonen 

samt vilken tid det tar för eleverna att lösa uppgiften. Med en icke-deltagande observation menas att 

observatören inte är delaktig i det som händer utan observerar bara utan att lägga sig i (Bryman, 

2011).  

Observationen har gått till så att det i förväg har valts ut ett matematiskt problem. Därefter besöktes 

två klasser som läser samma program och går i samma årskurs för att de ska vara så likartade som 
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möjligt, klass 1 (K1) och klass 2 (K2). Klasserna har samma lärare men K2 är uppdelad så att de 

ibland undervisas av en annan lärare. Under lektionstiden har eleverna gått ut en och en ur 

klassrummet för att få lösa det förvalda problemet. Deltagarna i K1 som ska lösa problemet har 

blivit fråntagna sina mobiltelefoner medan eleverna i K2 har fått behålla sina telefoner. Det har sen 

observerats hur eleverna löser problemet i form av om de kan lösa problemet, hur snabbt det går, 

om de fastnar någonstans och i sådana fall vart de fastnar i problemlösningen. Observationen har 

skett med en filmkamera för att en observatör i rummet inte ska påverka elevernas 

mobilanvändning. Eleverna har inte haft någon tidspress på sig, de fick hålla på tills de klarade 

problemet eller tills de kände att de inte kan eller vill fortsätta mer. Eleverna hade tillgång till 

penna, sudd, papper och två sexsiffriga tärningar. Hade eleverna svårt att förstå uppgiften ombeddes 

de att skriva det i arket där de skull lösa uppgiften. Det gjordes på grund av att det skulle vara 

lättare att se vilka steg av problemlösningsförmågan som eleverna eventuellt hade svårt med. 

Valet av metod föll på observation på grund av att få en bild utifrån av fenomenet istället för att ta 

reda på vad elever och lärare har för subjektiv syn på mobiltelefoners påverkan. Vid val av till 

exempel elevintervjuer kan resultatet bli missvisande då elevernas uppfattning om det undersökta 

fenomenet inte behöver stämma in på verkligheten. Samma sak gäller lärarintervjuer, en lärare 

kanske uppfattar att mobiltelefonerna tar fokus från matematiken trots att det inte är så egentligen. 

Med den här metoden blir det därför lättare att se mobiltelefoners faktiska påverkan istället för att se 

vad lärare och/eller elever tycker och tänker om fenomenet. En enkätstudie blir, likt en elevintervju, 

också ur elevens perspektiv på fenomenet och får därför svårt att beskriva hur eleven själv har 

påverkats av att ha/inte ha mobiltelefonen tillgänglig. Vid valet av metod förekom även 

klassrumsobservation som ett alternativ för att samla in data. Det finns argument för att använda en 

klassrumsobservation i den här studien, men risken är då att jag som observatör inte får en 

tillräckligt detaljerad bild av problemlösningsprocessen hos eleverna och det blir då svårare att 

analysera resultatet. Vid observationer tenderar även elever att visa upp ett önskvärt beteende 

(Bryman, 2011). I den här studien blir då ett önskvärt beteende att inte använda telefonen pågrund 

av att det inte anses rätt samtidigt som någon sitter och observerar detta. Någonting som skulle 

kunnat påverka resultatet och visa en förvrängd bild av fenomenet är att den skolan studien gjorts i 

använder sig vanligtvis av så kallat ”mobildagis”. Detta kan göra att eleverna som fått ha med sig 

telefonen in då de ska försöka lösa problemet är vana vid att inte använda den och därför ger det 

ingen effekt att lämna telefonen utanför rummet. Det kan samtidigt vara så att elever som nu fått ha 
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med sig telefonen istället får svårare att ”behärska” sig från att använda den då de är vana vid att 

den inte finns tillgänglig. 

3.2 Urval av deltagare 

Deltagarna i den här studien är gymnasieelever och går årskurs 1 på samhällsvetenskapliga 

programmet och båda klasserna läser kursen matematik 1b. Båda klasserna läser lika mycket 

matematik och under lika lång tid vilket gör att klasserna anses likvärdiga. Eleverna som deltar i 

studien har tagits ut i samtal med elevernas lärare för att uppgiften ska passa. Detta för att det inte 

ska vara för många elever som har svårt för matematik och därför inte förstår uppgiften. Denna typ 

av urval beskriver Bryman (2011) som ett fokuserat urval där observatören har tagit ut en specifik 

individ för att undersöka det beteende som är intressant för studien. Läraren frågade de elever som 

var lämpliga för uppgiften och de fick själva avgöra om de ville delta eller inte. I studien deltog 9 

elever där fyra stycken fick göra uppgiften utan sin mobiltelefon och fem stycken fick göra 

uppgiften med den. Det skulle egentligen vara 10 elever som deltog i studien men en elev föll bort 

efter att ha observerat det material som samlats in. Anledningen till detta bortfall är att eleven bara 

skrev ett svar på sitt papper där hen skulle lösa uppgiften. Då syftet med studien är att beröra 

problemlösningsförmågan hos elever ger bara ett svar på pappret ingenting att analysera eller 

diskutera och därför har denna elev fallit bort ur undersökningen. 

3.3 Urval av matematisk uppgift 
Den uppgift som deltagarna har fått göra i denna studie har valts ut för att de ska behöva använda 

sig av sin problemlösningsförmåga och samtidigt belasta sin kognitiva förmåga för att lösa 

uppgiften. Uppgiften är utvald för att eleverna ska beröra de två underkategorierna av kognitiv 

belastning, intrinsic load samt extraneous load, vilket är den belastning som krävs då ett problem 

ska förstås samt den belastning som krävs då en elev ska förstå vad det är som ska räknas ut. 

Tanken med uppgiften är att eleverna inte ska kunna göra den som en rutinuppgift utan behöva 

tänka till för att kunna lösa den. Genom att uppgiften kräver en del av eleverna kommer 

tankegången hos eleverna och problemlösningsprocessen synas tydligare och resultatet kommer 

därför bli lättare att analysera. Hade uppgiften varit ”för lätt” för eleverna hade de direkt kunnat 

svara utan att motivera hur de kommer fram till ett svar. Uppgiften var tänkt att ta runt 5-10 minuter 

beroende på hur lätt eleverna kan lösa uppgiften. Med dessa krav på uppgiften har den valts ut från 

ett gammalt nationellt prov i kursen som eleverna läser (matematik 1b) och poängen för uppgiften 
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skulle gett ett E-poäng och två C-poäng. Uppgiften handlar om området sannolikhetslära och det 

fanns ingen anledning till detta, utan det var ovan nämnda kriterier som avgjorde valet av uppgift. 

Uppgiften har för avsikt att höja elevernas kognitiva belastning då det först och främst är en uppgift 

där eleverna måste ta in den information som uppgiften ger. Därefter måste eleverna tolka vad det är 

som ska räknas ut i uppgiften för att sen kunna utarbeta en plan för hur de ska få fram rätt svar. I 

och med detta bör uppgiften varit så pass svår för eleverna att deras kognitiva belastning höjs. 

Uppgiften som valts ut visas i figur 1. 

Per kastar två sexsidiga tärningar. Han studerar differensen mellan tärningarnas 

antal prickar.  
Hur stor är sannolikheten att differensen blir tre? 

�
Figur 1. Uppgiften eleverna i undersökning ska försöka lösa.

3.4 Etiska aspekter 
Först och främst har deltagarna i studien samt deras lärare och rektor fått information om vad 

studien kommer innehålla och innebära för eleverna. Som Bryman (2011) påpekar är det viktigt att 

informera eleverna om att deras deltagande är frivilligt och att de därför kan avsluta studien när de 

vill, utan att jag som utförare av studien inte lägger någon värdering i det. Ett etisk 

ställningstagande som gjorts är att inte förklara för den ena klassen att det är mobiltelefoners 

påverkan som studien ska undersöka. Detta är gjort för att eleverna inte aktivt ska sluta använda 

telefonen i situationer där de vanligtvis använder den. Då denna studie undersökt hur 

gymnasieungdomar påverkas av mobiltelefoner har det varit viktigt med samtycke från alla 

deltagande elever. Alla deltagare är dock över 15 år och studien ämnar inte att undersöka något 

känsligt ämne och därför är det inte ett krav med målsmans samtycke utöver deras egna. Det är 

också viktigt att studien är konfidentiell och att den inte skadar deltagarna på något sätt 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta har tagits hänsyn till genom att alla deltagare är anonyma och ingen 
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av den insamlade datan, som kan komma att avslöja deltagarnas identitet, kommer delas med någon 

annan. Klassernas och skolans namn kommer också att vara skyddat. 

3.5 Metod för analys 
Analysen av data som samlats via bland annat observationer kan göras i tre olika steg, den första, 

andra och tredje gradens tolkningar (Elvstrand m.fl, 2015). Den första gradens tolkningar handlar 

om att beskriva det som faktiskt händer och sker vid observationen. Den andra graden ska utge 

tolkningar av det som händer och sker. Exempel på vad dessa tolkningar kan vara är vilken känsla 

som verkar finnas vis observationstillfället. Den tredje och sista graden av tolkning handlar om att 

ifrågasätta och problematisera de tolkningar som hittades under den andra graden. Elvstrand m.fl 

(2015) menar även att det inte går att skilja dessa tre grader helt från varandra och alla tre används 

vid analys av en situation.  

Denna analys har varit en slags mixed method där en blandning av kvalitativ och kvantitativ data 

har analyserats. Det kvalitativa var de videofilmer och elevsvar som finns, där tolkning av data har 

försökt gjorts, medan tiden det tagit för deltagarna att lösa uppgiften istället blir en kvantitativ typ 

av data. Därav har tiden analyserats med hjälp av Wilcoxons tvåstickprovstest. För att analysera den 

data som samlats in har till en början själva uppgiften som eleverna gjort analyserats. Först och 

främst har elevsvaren används för att analysera om eleverna förstått uppgiften, arbetat på ett korrekt 

sätt och även fått ett korrekt svar. Vid denna analys har bedömningskriterier för nationella prov att 

används för att säkerställa korrekt svar och arbetssätt. Därefter har tiden det tar för eleverna att lösa 

uppgiften att analyserats och jämförts för att se eventuella skillnader. Tiden i det här fallet börjar då 

eleverna vänder på pappret och ser uppgiften tills de lägger ner pennan och lämnar bortet. Denna 

del av analyser går att jämföra med första gradens tolkningar, där datan beskriver vad eleverna har 

gjort och vad som skett. Tillslut har också de videodata som samlats in analyserats för att försöka se 

vilken eller vilka steg av problemlösningsprocessen som har påverkats mest av att mobiltelefonen 

finns tillgänglig. De steg som har analyserats är förståelsen för uppgiften, om eleverna gör upp 

någon plan för hur de ska gå till väga med problemet och hur de utför den planen. Har eleven 

lämnat en kommentar om att de inte förstått uppgiften blir det tydligt att det är det steget av 

problemlösnignsförmågan som är begränsad. Har eleven däremot börjat lösa uppgiften men på ett 

felaktigt sätt är det just planeringen av problemlösningen som brister. Har eleven dock förstått 

uppgiften rätt samt använt rätt metod för att lösa men får ändå inte rätt svar är det utförandet som 

inte uppnår tillräcklig nivå. I den senare delen av analysen när videofilmerna blivit aktuella har det 
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handlat mer om den andra och tredje gradens tolkningar för att försöka få en förståelse för vad som 

hänt och varför. 

3.6 Statistisk signifikans  

För att analysera tiden och se om den är statistiskt signifikant har det gjorts ett test som heter 

Wilcoxons tvåstickprovstest eller Mann Whitneys u-test. Genom detta test undersöks den data som 

samlats in för att se om skillnaden mellan stickproven är tillräckligt stor för att kunna förklaras med 

någonting annat än slumpen. Testet utförs genom att rangordna den datan som samlats in i 

storleksordning, så det minsta värdet kommer på första plats och det högsta värdet kommer på sista 

plats. Detta sker med alla värden oavsett vilken grupp det tillhör. Därefter tas alla värden i en grupp, 

oftast den gruppen med minst antal värden, och adderas med varandra. Har kontrollgruppen de 

värden som rangordnades på första, andra, fjärde och sjunde plats görs beräkningen 1 + 2 + 4 + 7 = 

14. Detta värde kallas för rangsumman och används sen, tillsammans med antalet mätvärden i varje 

grupp, för att jämföras i en tabell för Wilcoxons tvåsticksprovstest. Tabellen talar sen om med hur 

stor sannolikhet mätningarna är statistiskt signifikanta (Alm & Britton, 2008).  

Anledning till att detta test gjorts är för att se om resultatet är statistiskt signifikant. Det finns olika 

sorters test att använda för att mäta signifikansen men Wilcoxons tvåstickprovstest går att använda 

då det finns extremvärden i mätdatan. I den här undersökningen är antalet deltagare relativt få, 

vilket gör att extremvärden påverkar resultatet mer än om stickprovet varit större och antalet 

deltagare fler. För att ett resultat ska räknas som statistiskt signifikant brukar en vanligt gräns vara 

95%. Gränsen är upp till var och en men 95% är den vanligaste. Med detta menas alltså att det 

resultat som tagits fram hade skett upprepade gånger, med 95% sannolikhet. 

3.7 Reliabilitet och validitet  
Som nämnt ovan har denna studie varit en typ av mixed method där den både är kvalitativ och 

kvantitativ, därför behövs det tas hänsyn till reliabilitet och validitet ur både ett kvalitativt och ett 

kvantitativt perspektiv. Som Bryman (2011) nämner kan reliabilitet och validitet vara problematiskt 

då det bedrivs kvalitativ forskning och det finns olika åsikter i hur stor vikt som bör läggas vid det. 

För god reliabilitet och möjlighet att upprepa denna undersökning vid ett senare tillfälle har 

tillvägagångssättet för själva undersökningen samt för analys av resultatet försökts beskrivas så 

tydligt som möjligt. Detta för att kommande forskare ska kunna utföra undersökningen och tolka 
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resultatet på liknande sätt som i detta arbete. Vad gäller validitet i en kvalitativ studie blir det svårt 

att mäta detta då en strukturerad icke-deltagande observation är öppen för det som händer under 

observationen (Bryman, 2011). Det går därför inte säga att ett visst typ av resultat förväntas, eller att 

den här observationen ska mäta just det här då det kan skilja från en social miljö till en annan. 

Därför är det svårt att veta att det just är mobiltelefonens påverkan som mäts i denna studie, men då 

mobiltelefonerna är skillnaden mellan grupperna som gör uppgiften säger det någonting om 

telefonernas påverkan på eleverna.  

Vad gäller kvantitativ forskning är den data som samlats in reliabel om den är pålitliga och går att 

undersöka vid ett annat tillfälle utan att datan förändras märkvärdigt (Bryman, 2011). Då tiden är 

den kvantitativa delen av den här studie är det därför viktigt att vara tydlig i när tiden börjar och 

slutar. Vad gäller validitet inom det kvantitativa förklarar Bryman (2011) att det talar om ifall det 

som studien avser att mäta verkligen är det som mäts. I detta fall blir det tydligt att det är tiden som 

ska mätas och som sen mäts.  

4. Resultat 
Detta avsnitt har för avsikt att redovisa och presentera den data som samlats in under den 

observation som har genomförts. Datan analyseras sen i relation till elevernas 

problemlösningsprocess samt skillnader mellan kontrollgruppen och gruppen med telefoner. 

4.1 Tidsåtgång 
För att se om telefonerna påverkade den tid det tog för eleverna att göra klart uppgiften mättes tiden 

från att de började läsa uppgiften tills de la ner pennan och lämnade bordet där det satt och skrev. 

Tiden mättes med hjälp av de videofilmer som spelats in. För de elever som inte fick ta med sig 

telefonerna in vid undersökning tog det i genomsnitt 7 minuter och 11 sekunder att lösa uppgiften. 

För de elever som fick ta med sig telefonerna in tog det i genomsnitt 8 minuter och 39 sekunder att 

lösa uppgiften. Tiderna för respektive elev samt genomsnittstiderna för de båda grupperna 

presenteras i tabellen 1. 

Tid K1 Tid K2

3 min 20 sek 11 min 52 sek

5 min 25 sek 10 min 12 sek
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Tabell 1. Tabell över den tid det tog för eleverna att lösa uppgiften. 

Det vi kan se är att det i genomsnitt tog nästan 1,5 minuter längre tid att för de elever som fick ta 

med sig telefonen när de gick in för att lösa uppgiften än för de eleverna som gick in utan 

mobiltelefon. Detta trots att en elev i K1 tar lång tid på sig att lösa uppgiften vilket påverkar 

genomsnittsvärdet för K1. 

Det är framförallt två värden i tabellen 1 som sticker ut, där ett av dem är den sista eleven i K1. Den 

här elevs tid sticker ut från de andra i samma grupp genom att det tar nästan 15 och en halv minut 

att lösa uppgiften. Det kan därför ifrågasättas om eleven uppfyller de krav som fanns på urvalet, att 

elevens matematiska kunskaper är tillräckliga för uppgiften. Genom att observera eleven då den 

löser uppgiften samt den uträkning eleven har gjort syns det att eleven har den matematiska 

kunskapen som krävs för uppgiften och därför kommer detta värde vara en del av resultatet. Det 

andra värdet som sticker ut är den sista eleven i grupp K2, där eleven gjorde uppgiften nästan tre 

minuter snabbare än den näst snabbaste eleven i samma grupp. Detta kan bero med att den sista 

eleven var den ända i grupp K2 som inte hade sin mobil synlig på bordet utan lät sin mobiltelefon 

ligga i fickan när den inte användes. 

Tiden det tog för eleverna att förstå uppgiften har också beräknats och sammanställts i tabellen 

nedan. Vid beräkningen av denna tid togs det inte hänsyn till att två elever inte förstod uppgiften 

utan tiden är beräknad från att eleverna börjar läsa uppgiften till att de börjar skriva på sitt papper. 

Här ser vi att eleverna från grupp K1 tenderar att förstå uppgiften snabbare än eleverna i K2 där 

mobiltelefonen kan vara en bidragande faktor. Att mobiltelefonen kan vara en bidragande faktor är 

för att den tar upp kognitiv belastning i form av intrinsic load. Det kan därför leda till att elever inte 

kan lägga tillräckligt mycket belastning på uppgiften och det tar därför längre tid att förstå den. 

4 min 31 sek 7 min 23 sek

15 min 28 sek 9 min 24 sek

4 min 25 sek

Genomsnittstid K1 Genomsnittstid K2

7 min 11 sek 8 min 39 sek

Tid K1 Tid K2
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Tabell 2. Tabell över den tid det tog för eleverna att förstå uppgiften 

Även i tabell 2 ser vi olika extremvärden där elev två och fem i grupp K2 sticker ut åt varsitt håll. 

Elev två tog lång tid på sig vilket visar att hen hade svårt att förstå uppgiften. Elev fem från K1 

sticker ut åt andra hållet och har den näst snabbaste tiden av alla elever som deltog i studien. Den 

här eleven hade inte sin mobiltelefon på bordet vilken kan vara en anledning till den snabba tiden.  

Genom att använda Wilcoxons tvåstickprovstest ser vi att skillnaden i genomsnittstid för att lösa 

hela uppgiften inte var statistiskt signifikant. Det visar alltså att anledningen till skillnader mellan 

grupperna beror mycket på slumpen och mobiltelefonerna behöver inte vara en bidragande faktor 

till att eleverna i K2 tar längre tid på sig. Vad gäller tiden det tar att förstå uppgiften visar Wilcoxons 

test att resultatet med 90% sannolikhet är statistiskt signifikant.  

4.2 Problemlösningens steg 
Förståelse: Alla elever i K1 kunde förstå uppgiften och började antingen skriva ner relevant 

information om uppgiften eller så skissade en bild över möjliga utfall av tärningskasten. För 

eleverna i K2 förstod 3/5 elever uppgiften medan 2/5 missförstod den och hade problem med 

begreppsförtåelsen i uppgiften. En av de två eleverna som inte förstod kom senare på vad det var 

som skulle räknas ut och börjar därefter om. Ett annat exempel som kan tyda på att eleverna med 

mobiltelefon inte förstår uppgiften lika snabbt som de andra är att vissa av eleverna i K2 behöver 

läsa om uppgiften för att förstå den. Detta kan visa på att elever med mobiltelefon tenderar att ha 

svårare att förstå uppgiften än elever utan telefonen på sig. 

 

Tid att förstå uppgift K1 Tid att förstå uppgift K2

23 sek 55 sek

25 sek 87 sek 

41 sek 33 sek

28 sek 46 sek

24 sek

Genomsnittstid K1 Genomsnittstid K2

29 sek 49 sek
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Blid 1. Elev från K2:s lösningsförslag  

Denna bild visar på att en av eleverna i K2 som inte har förstått uppgiften korrekt och istället för att 

ha räknat ut sannolikheten för differensen tre har eleven räknat ut sannolikheten för summan tre. 

Det syns dels genom den tvåvägstabell som eleven ritat uppe i vänstra hörnet men också i det svar 

som eleven angivit. I tvåvägstabellen är siffran tre inringad vilket i detta fall är summan och inte 

differensen vilket tyder på ett missförstånd gällande begreppet. Samma sak gället svaret där hen 

beskriver att sannolikheten för differensen tre är 1/18 vilket i själva verket är sannolikheten för 

summan tre.  

Tillvägagångssätt: Det syns inga tydliga skillnader mellan grupperna i hur de lägger upp en plan för 

hur de ska lösa uppgiften. Skillnader beror på om de förstått uppgiften eller inte. Både elever i K1 

och K2 ändrar sina planer då de inte är nöjda med den och reviderar den. Det syns heller inga 

skillnader i vilken typ av tillvägagångssätt som används. Elever från båda grupperna använder sig 

av två axlar där varje axel motsvarar en tärning, detta för att sen kunna se vilka möjliga 

kombinationer som som tärningarna kan ge. Samtidigt som elever från de båda grupperna också 

använder sig av en annan lösning och tar hjälp av de tärningarna som finns med för att se möjliga 

kombinationer.  
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Bild 2. Elev från K1:s tillvägagångssätt.                              Bild 3. Elev från K2:s tillvägagångssätt.  

Dessa två bilder visar på hur eleverna från båda grupperna använder samma typ av tillvägagångssätt 

för att försöka lösa uppgiften. Den ena bilden är från en elev i K1 och den andra är från en elev i 

K2. De målar upp en tvåvägstabell för att kunna se möjliga gynnsamma utfall. Eleverna gör inte 

exakt på samma sätt men båda försöker ändå använda en tvåvägstabell för att tydliggöra vilka 

kombinationer som finns och vilka som ska användas. 

Utförande: Vad gäller det steg av problemlösningsprocessen som kallas för utförande visar resultatet 

inga skillnader mellan grupperna. Elever från båda grupperna utför sin plan på ett bra sätt men 

också på ett dåligt sätt vilket tyder på att mobiltelefonerna inte haft någon påverkan på eleverna i 

K2 då elever från K1 ger samma resultat. Vid utförandet syns det att elever missar att det finns sex 

möjliga utfall och inte tre som några elever från båda grupperna svarat. De tänker inte på att utfallen 

1-4 och 4-1 är olika och svarar därför tre istället för sex möjliga utfall.  

4.3 Mobilanvändning 

Då eleverna i K2 fick ta med sig mobiltelefonerna in i rummet då de skulle försöka lösa uppgiften 

fanns möjligheten att använda dem. Genom observationer av det videomaterial som samlats in syns 
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det att mobiltelefonerna används väldigt lite. De få gånger som mobiltelefonen används är det oftast 

för att ha som miniräknare. Vad som dock skedde med en elev i K2 var att elevens telefon plingade 

till fyra gånger under provtillfället och eleven stängde inte av ljudet på telefonen någon av de fyra 

gångerna. Det syntes också tydligt under de fyra gångerna att elevens fokus skiftades till telefonen 

utan att hen egentligen inte kollade vad som hänt eftersom telefonen låg upp och ned. Detta 

exempel visar tydligt på dopaminets uppgift, vilket är att säga åt hjärnan att fokusera på mobilen då 

den kan ge ny spännande information (Hansen, 2019). En annan intressant händelse skedde med en 

annan elev, där hen hade skrivit klart uppgiften men satt kvar och kontrollerade sitt svar. Då eleven 

kontrollerar sina beräkningar med hjälp av miniräknaren öppnar hen helt plötsligt en app helt 

irrelevant för uppgiften. Eleven stänger sen ner applikationen strax därefter och lägger ifrån sig 

telefonen. Utan att telefonen gav ifrån sig ljud eller notis valde eleven att gå in på en app irrelevant 

för uppgiften och på så sätt skifta fokus från uppgiften till telefonen. Användandet av appen verkade 

eleven göra helt reflexmässigt då det gick snabbt och naturligt för eleven att navigera sig till den. 

Detta går att förklara med de olika system som arbetar emot varandra i hjärnan (Hansen, 2019). 

Hjärnan säger åt eleven att ta upp telefonen och öppna applikationen men när eleven har gjort det 

säger impulskontrollen till att det inte är rätt och eleven stänger sen ser appen och lägger undan 

telefonen. 

En tredje intressant sak som skedde under observationen är att den elev i K2 som behövde kortast 

tid för att lösa uppgiften var den enda i den gruppen som inte hade sin mobiltelefon på bordet då 

hen skulle lösa uppgiften. De andra hade telefonen synliga hela tiden medan den här eleven 

stoppade ner telefonen i fickan då hen inte behövde den. Den här elevens tid går också att jämföra 

med de tider eleverna i K1 fick.  

5 Diskussion 
Detta avsnitt av arbetet ämnar att diskutera de resultat som presenterats tidigare i arbetet 

tillsammans med den bakgrund som finns. Denna diskussion ska försöka att besvara de två 

frågeställningar som detta arbete haft sin utgångspunkt i. Avsnittet ska också ge alternativ till vidare 

forskning inom området. 
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5.1 Resultatdiskussion 
Vad gäller tidsaspekten då uppgiften ska lösas men också tiden det tar att förstå uppgiften ser vi att 

skillnaderna mellan grupperna inte är statistiskt signifikanta. Därför går det inte dra några slutsatser 

huruvida telefonen gör att det tar längre tid att lösa/förstå uppgiften eller inte. Intressant är ändå att 

diskutera hur telefonen kan ha påverkat eleverna individuellt. Ett exempel är den elev där mobilen 

plingar till fyra gånger under tillfället hen löser uppgiften. Eleven förstår uppgiften tidigt och börjar 

skriva ner ett lösningsförslag men det tar längre tid för den eleven än för de tre första i K1. Eleven 

stannar upp i sin process de gånger telefonen plingar till vilket gör att det tar troligtvis hade gått 

snabbare om mobilen inte funnits tillgänglig. Det går att förklara med dopaminets roll i hjärnan. 

Dopaminet säger åt hjärnan att fokusera på telefonen istället för uppgiften (Hansen, 2019) vilket då 

kan leda till att eleven dras mellan att fokusera på uppgiften och telefonen. Det leder i sin tur till att 

det tar längre tid att göra klart uppgiften. Det går också utläsa två extremvärden i tabell 2 som visar 

på hur snabbt eleverna förstod uppgiften, där en elev tog lång tid på sig och en annan var väldigt 

snabb. Utifrån vad Hansen (2019) säger går det att förklara dessa två elever med att telefonen stjäl 

fokus från elev två men inte av elev fem, där det ser ut som att elev fem har lättare att hantera sin 

impulskontroll och behöver inte fokusera på telefonen.  

Som resultatet visar är skillnaden i genomsnittstid det tar att lösa hela uppgiften inte statistiskt 

signifikant men genomsnittstiden det tar att förstå uppgiften statistiskt signifikant med 90% 

sannolikhet. 90% betraktas inte som statistiskt signifikant men jämfört med tiden det tog att lösa 

uppgiften är det här värdet mer signifikant. Det går därför inte säga att skillnaden på att lösa hela 

uppgiften beror på någonting annat än slumpen. Det är dock intressant att se tidsskillnadens 

signifikans minskar då de två senare stegen av problemlösningsprocessen (tillvägagångsätt och 

utförande) utförs av eleverna. Det finns en skillnad då eleverna berör förståelsesteget men den 

jämnas ut då de två andra stegen tas med. Anledningen till detta är det extremvärde som återfinns i 

K1 där en elev tog mer än 15 min på sig att lösa uppgiften. Om detta värde varit mer likt de andra 

värdena i samma grupp hade skillnaden i genomsnittstiden för att lösa hela uppgiften varit 

signifikant. Det här värdet hade inte heller fått en så stor påverkan på resultatet ifall stickprovet för 

denna undersökning varit större. Med ett större stickprov tas det hänsyn till fler värden vilket gör 

extremvärdet i K1 mindre avgörande än vad det är nu. 
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5.1.1 Problemlösningsprocessen 
Resultatdelen av detta arbete visar att olika steg av problemlösningsprocessen kan påverkas av att 

mobiltelefoner finns tillgängliga under tiden då elever försöker lösa en uppgift. Vad gäller förmågan 

att skapa en plan för tillvägagångssätt finns det inga tydliga skillnader mellan grupperna. Detta är i 

linje med det Nilsson (2006) skriver om sannolikhet, att många har olika erfarenhet av området och 

att det är dessa skillnader som syns i resultatet snarare än att mobiltelefonen har haft någon 

påverkan. Vissa av de elever som deltagit i denna studie kan ha en större erfarenhet inom 

sannolikhetslära och visar därför upp ett bra och rimligt tillvägagångssätt medan andra som inte har 

samma erfarenhet inom området inte alls kan lägga upp samma plan för att lösa uppgiften. Hade det 

funnits skillnader mellan grupperna skulle det kunna vara mobiltelefonen som var anledningen till 

dessa skillnader men nu när både elever från K1 och elever från K2 begår misstag i att göra upp 

planer går dessa att förklara med de olikheter Nilsson (2006) beskriver. Samma sak gäller 

utförandet av den plan som skapats, elever från båda grupperna visar upp ett resultat där utförandet 

kunde varit bättre. Exempel på fel i utförandet är när eleverna tänker att det finns tre möjliga utfall 

då differensen blir tre istället för sex utfall. Det går i linje med det Nilsson (2006) säger om 

utfallsrum, eleverna fokuserar på differensen vilket gör att de missar alla möjliga utfall som ger 

differensen. I det här fallet har eleverna fokuserat på differensen tre och missar därför att det kan fås 

på fler sett. De tänker inte på att den första tärningen kan visa fyra och den andra ett och att den 

första tärningen kan visa ett och den andra fyra. Det är samma siffror mer två olika utfallsrum vilket 

eleverna missar. Detta visar på att det inte behöver vara mobiltelefonerna som påverkar detta utan 

snarare elevernas individuella kunskapande och användande (Lester, 1996). Problemlösning handlar 

om att använda tidigare kunskap och anpassa det efter nya problem. Har då eleverna inte den 

tidigare kunskapen eller använder den på fel sätt får de svårt att lösa uppgiften. Eftersom kunskapen 

redan är någonting som eleverna redan vet kan det vara en anledning till att mobiltelefonerna inte 

gör någon skillnad i tillvägagångssteget av processen. Mobiltelefonerna stjäl inte någon fokusering 

från själva skapandet av plan mer än att det kanske tar längre tid att skapa den.  

Det steg av problemlösningsprocessen där mobiltelefonen bidragit till en skillnad är elevernas 

förståelse för uppgiften. De elever som haft mobilen tillgänglig under tiden de ska lösa uppgiften 

tenderar att ha svårare att förstå uppgiften än de utan mobiltelefon. Detta syns då eleverna i K2 

behöver läsa igenom uppgiften fler gånger samt att de funderar mer innan de sätter igång att skriva 

på uppgiften. Ett annat tydligt exempel är att två elever i K2 missförstår uppgiften och räknar ut 

någonting annat än det uppgiften frågar efter. Utifrån Hansen (2019) kan det förklaras genom att 
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dopaminet i hjärnan styr oss människor till att vilja fokusera på telefonen vilket då ger mindre 

utrymme för fokus på den uppgift som ska lösas. Samtidigt beskriver Paas et al. (2003) att Intrinsic 

load är den del av arbetsminnet som behövs för att förstå en uppgift. Hos de eleverna som haft 

mobiltelefonen kan det vara så att en viss mängd av arbetsminnet fokuserar på telefonen istället för 

uppgiften, vilket leder till att den belastning som krävs för att förstå uppgiften inte uppnås. Det kan 

vara en anledning till att det finns skillnader mellan grupperna där K2 tenderar att inte förstå 

uppgiften lika lätt som eleverna i K1. 

5.1.2 Mobilanvändning  
Då en av eleverna reflexmässigt startar upp en app irrelevant för uppgiften stärks det Hansen (2019) 

säger, att människor är beroende av våra telefoner. Eleven har ingen anledning att ta upp 

applikationen men väljer ändå att göra det, samt att eleven är inne i appen en så pass kort stund att 

den inte hinner göra något med den. Detta är ett tydligt exempel på när impulskontrollen tar över 

och just impulskontrollen som finns i våra hjärnor kan vara anledningen till att telefonerna inte 

används mer under det tillfälle där eleverna gör uppgiften. Eleverna kan ha en känsla av att, precis 

som Ott (2017) menar, mobiltelefoner är ett verktyg som inte är önskvärt i skolans värld. Det kan 

leda till att impulskontrollen tar över och eleverna använder telefonerna sparsamt under den tid de 

skriver uppgiften.  

Den elev som har telefonen i fickan så länge hen inte behöver använda den visar på att telefonen 

inte behöver vara ett störande moment om den inte är synlig för eleven. Genom att ha den i fickan 

kan den användas som ett hjälpande verktyg då den behövs och inte oftare. Telefonen kan dock 

ringa eller plinga till då den ligger i fickan. Men har eleven en tillräcklig impulskontroll för att 

fortsätta fokusera på uppgiften kan mobiltelefonen användas som hjälpande verktyg snarare än 

någonting som stör.  

5.2 Metoddiskussion 
Vad som bör diskuteras är eleverna som deltar i studien samt deras matematikkunskaper. Dels kan 

det vara som Nilsson (2006) skriver, att eleverna kan ha olika erfarenhet av sannolikhetslära och att 

det är därför skillnader kan hittas mellan grupperna. Elevernas generella matematiska kunskaper är 

någonting som inte redovisas eller tas hänsyn till mer än att läraren ska välja ut elever som hen tror 

klarar uppgiften. Nu finns det en möjlighet att en elev ligger på en hög nivå och en annan elev 
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ligger på en lägre. I och med att läraren valt ut eleverna kan det dock vara en bidragande faktor till 

att eleverna är ungefär jämlika inom ämnet, då läraren känner eleverna samt att hen känner till deras 

matematiska kunskaper. Därför kan läraren ta ut elever som besitter ungefär samma matematiska 

kunskaper för att det inte ska bli en faktor som påverkar resultatet. Vad som också kan ha påverkat 

resultatet är antalet deltagare som varit med i undersökningen. Vid ett större stickprov hade det varit 

lättare att generalisera resultatet samt att de extremvärden som nu finns inte hade varit lika 

avgörande. Då hade till exempel inte eleven som tog mer än 15 minuter på sig inte påverkat 

genomsnittstiden för K1 lika mycket som hen gör nu. 

En annan aspekt som bör tas hänsyn till är att det tillfälle då eleverna försöker lösa uppgiften liknar 

ett provtillfälle. Telefonerna anses här inte vara acceptabla, vilket gör att eleverna avstår från att 

använda telefonen till något annat än miniräknare. Exempel på detta är när det plingade till i en av 

elevernas telefoner fyra gånger under tillfället hen skrev uppgiften. Eleven valde att inte kolla vad 

som hände på telefonen trots att ljudet från telefonen var på och noterades av eleven. Hade det skett 

under en lektion där mobiltelefoner var tillåtet hade kanske eleven tagit upp telefonen för att se vad 

som skett på den. Denna händelse kan vara ett exempel då validiteten i studien ifrågasätts och om 

studien gjorts i en klassrumsmiljö hade mobiltelefonernas påverkan undersöks i högre grad. Dock är 

skillnaden mellan grupperna att K2 fick ta med sig telefonerna in och därför kan telefonerna vara en 

anledning till skillnaderna som resultatet visar. Det här gör också att studien visar på validitet då 

syftet var att mäta mobiltelefonernas påverkan.  

Vad som också är problematiskt gällande validitet och reliabilitet är de tidmätningar som gjorts. 

Den punkt då tiden ska startas är när eleverna börjar läsa uppgiften och den punkt tiden ska stannas 

är när eleverna lämnar bordet. Starttiden kan vara svår att bedöma då det genom observation 

egentligen bara går att säga att eleverna tittar på pappret utan att läsa. Då eleverna fokuserar på 

texten ger det ändå ett svar på att eleverna läser texten och inte bara tittar på pappret. Vad gäller 

slutpunkten har den satts till då eleverna lämnar sin plats. Detta kan vara problematiskt då vissa 

elever kan känna sig klar med uppgiften men ändå sitter kvar och funderar på uppgiften. Att 

sluttiden är satt till då eleverna ställer sig upp gör det tydligare att sätta en punkt då eleverna är 

klara och de kommer då inte skriva någonting mer på uppgiften. Det gör det också tydligare om 

denna studie ska utföras vid något annat tillfälle vilket då ger en god reliabilitet. Vad gäller 

elevernas tid det tar att förstå uppgiften går det att ifrågasätta validiteten på liknande sett som när de 

läste uppgiften. Som observatör går det bara tolka att eleverna förstått uppgiften utan att egentligen 
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veta om de har det eller inte. Därför har tiden satts till att då de börjar skriva ner relevant 

information eller något typ av lösning satts till den punkt de förstått uppgiften. Även detta ökar 

reliabiliteten på liknande sett som tidigare exempel samt att det ökar validiteten genom att det blir 

mer kvantitativt istället för att observatören ska tolka helt själv när eleverna förstått uppgiften. 

5.3 Konsekvenser 

Det steg av problemlösningsprocessen som ser ut att ha påverkats av mobiltelefonens tillgänglighet 

är förståelsen för problemet medan att göra en plan och utförandet av problemet inte verkar 

påverkas nämnvärt. Det här kan ge konsekvenser för undervisningen och lärare kan behöva anpassa 

sig efter detta. Om elevernas förståelse är bristande kan det betyda att lärare behöver gå igenom 

området flera gånger eller använda sig av mer koncentrerade genomgångar vilket leder till att någon 

annan del av undervisningen blir lidande. Det kan till exempel vara elevernas tid för att arbeta 

själva eller om läraren vill att eleverna ska fördjupa sig inom något område men som då måste 

bortprioriteras. Om läraren behöver gå igenom ett område flertalet gånger kan de högre presterande 

eleverna som kanske redan förstår området bli lidande då de inte får någon utmaning i sitt lärande. 

Det kan också vara så att läraren behöver ändra fokus i sina genomgångar snarare än att göra 

genomgångarna längre eller fler gånger. Som resultatet i denna studie visade var det förståelsesteget 

som påverkats av mobiltelefonerna. Det kan därför finnas anledning för lärare att fokusera mer på 

hur elever angriper och förstår ett problem snarare än hur eleverna ska gå tillväga för att lösa det. 

Då en lärare går igenom ett problem kan förståelsesteget bli lättare eftersom läraren står och 

instruerar. Så när eleverna får läsa och tolka problemet själva utan lärarens hjälp utsätts de för ett 

nytt steg i processen som de tidigare inte behövt eftersom läraren då redan gjort tolkningen och 

förståelsen åt dem. 

Denna studie visar också att för de elever som tar med sig telefonerna in kan det ta längre tid för att 

lösa uppgiften. Detta betyder att om telefonerna tas bort bör undervisningen då problemlösning 

behandlas kunna effektiviseras och gå snabbare än vad den gör med mobiltelefoner tillgängliga. Ett 

exempel på detta kan vara att använda sig av så kallade ”mobildagis” där telefonerna lämnas in vid 

lektionens början och fås tillbaka vid lektionens slut. På så sätt blir det ett moment mindre för 

eleverna att fokusera på och undervisningen blir mer effektiv för eleverna. Det syntes dock hos en 

elev att telefonen kunde finnas tillgänglig för att använda som miniräknare utan att det gav någon 

skillnad i varken förståelse eller tid gentemot K1, vilket kan betyda att eleverna kan ha mobiler 

tillgängligt så länge de används som hjälpande verktyg. Samtidigt gäller det att elevernas 
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impulskontroll är så pass hög att de inte behöver fokusera på telefonerna. Detta blir ett ansvar som 

lärare att försöka se till hur klassen reagerar och beter sig då de får tillgång till telefonerna. Kan de 

hålla fokus finns det som Ott (2017) säger stor potential hos dem men blir de istället ett störande 

moment kan undervisningen tendera att bli ineffektiv.  

Det finns alltså argument för att mobiltelefonerna bör tas bort på grund av att de stör och försämrar 

undervisningen, samtidigt menar Ott (2017) att mobiltelefonerna inte utnyttjas till dess fulla 

potential. Skolverket (2017) skriver också att elever ska kunna använda digitala verktyg inom 

problemlösning. Det kan självklart finnas andra digitala verktyg som kan användas men det blir här 

en balansgång mellan att ta bort telefonerna för att de stör, samtidigt som det finns stor potential i 

dem samt argument i läroplanen för att de ska kunna användas. Som Hansen (2019) skriver är det 

också ett digitalt verktyg som i stort sett alla använder mycket i vår vardag vilket då kan vara ett 

argument för att det ska användas i skolan. Detta blir alltså en balansgång som skolan i stort bör ta 

ställning till och inte bara den enskilda läraren.  

5.4 Vidare forskning 
Genom denna studie verkar det som att elevers förmåga att förstå en uppgift påverkas negativt då en 

telefon finns tillgänglig. Till kommande forskare skulle det vara intressant att undersöka detta på ett 

större stickprov för att få ett större underlag av fenomenet. Genom att få ett större underlag skulle 

det stärka eller förkasta resonemanget om att mobiltelefoner ger en negativ effekt på 

förståelsesteget av problemlösningsprocessen. Det skulle också vara intressant att byta plats på 

grupperna så att K2 blir kontrollgrupp och K1 blir den grupp som får ta med sig telefoner in för att 

se om skillnaderna mellan grupperna finns kvar eller om resultatet blir annorlunda. 

Mobiltelefoners påverkan är ett fenomen som skulle vara intressant att fortsätta undersöka för att se 

hur det påverkar under inlärningen. I denna studie undersöktes det hur mobiltelefonen påverkade 

elevernas redan befintliga kunskap men den talar inte om hur telefonen påverkar eleverna då de 

försöker lära sig något nytt. Det kan därför vara intressant att undersöka detta fenomen i en 

klassrumsmiljö samt över en längre tid för att se hur just inlärningen påverkas av att mobiltelefonen 

finns tillgänglig för elever. Det kan också vara intressant att se hur förståelsen, och även de andra 

stegen av problemlösningsförmågan, påverkas i en undervisningsmiljö där mobiltelefoner är mer 

accepterade och inte anses vara ett lika störande moment.  
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Det finns också intresse i att undersöka mobiltelefoners påverkan inom andra matematiska 

områden. Problemlösning som tema kan fortfarande vara relevant men att området sannolikhetslära 

byts ut till något annat så som geometri eller algebra. Även temat problemlösningsförmåga kan 

bytas ut till begreppsförmåga eller liknande. Genom att byta både område och/eller tema finns det 

möjlighet att få en bredare bild av vad mobiltelefonerna påverkar samt hur. 
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