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R E D I G E R A D  A V  C  A T  R  I N  D A T  H

Smartphone and learning 
A STUDY OF PERCEPTIONS AND USAGE 



Sammanfattning 

Idag har människor friheten att välja var, när och på vilket sätt de vill använda sina 

smartphones och dess funktioner, oavsett ändamål. Hur går den användarmöjligheten 

ihop med inlärning? Hur mycket av koncentrationen kan behållas under en 

inlärningsprocess med en smartphone närvarande och användandes? Påverkar 

närvaron och användningen av smartphones användarnas förmåga att skilja och 

bearbeta information från olika källor? Den här studien syftar till att undersöka 

deltagarnas förmåga och uppfattning att kunna särskilja och bearbeta information 

ifrån olika källor genom diagnosiska prov, baserade på föreläsningarnas innehåll som 

deltagarna fick ta del av under två föreläsningstillfällen. Deltagarna delades in i två 

grupper där den ena gruppen fick behålla sina smartphones under första föreläsningen 

medan den andra gruppen ombads lägga undan sina smartphones. Inför andra 

föreläsningen var gruppernas instruktioner det omvända. Deltagarna ur de båda 

grupperna fick svara på enkäter efter respektive föreläsning, samt även på en 

avslutande enkät i slutskedet av studien. Studien visade att inga slutsatser av 

smartphones inverkar på inlärnings- och koncentrationsförmåga kunde dras av 

resultaten, pga. för få deltagare och undersökningstillfällen. Resultatet gällande hur 

deltagarna uppfattade sina inlärnings- och koncentrationsförmågor med och utan 

smartphone påvisade ingen skillnad i tre av fyra fall. Detta trots att deltagarna själva 

ansåg att användandet av en smartphone kunde vara en distraktion under 

föreläsningstillfällen. Studien påvisar även att deltagarna anser sig själva ha en bättre 

förmåga än andra att hantera en smartphone och samtidigt bearbeta information under 

en inlärningsprocess. 



 

Abstract 
 

Today people have the freedom to choose where, when and how they want to use 

their smartphones and its functions, for whatever purpose. How does this opportunity 

relate to learning? How much concentration can be maintained during a learning 

process with a smartphone present and used? Does the presence and usage of the 

smartphone affect the users’ ability and opinion to distinguish and process 

information from different sources? This study explores the participants’ ability to 

distinguish and process information from different sources through diagnostic testing 

based on the content of lectures, which the participants had access to during two 

lecture sessions. The participants were divided into two groups where one group got 

kept their smartphones during the first lecture, while the other group was asked to put 

away their smartphones. Before the second lecture the groups’ instructions were 

reversed. Participants from both groups were also asked to answer questionnaires 

after each lecture and a finishing survey in the final stage of the study. The study 

showed that no conclusions concerning the smartphones’ affect on learning ability 

could be drawn from the results, due to too few participants and study occasions. The 

result concerning how the participants perceived their learning- and concentration 

abilities with and without smartphones during the study demonstrated no difference 

between them in three of four cases. This despite the fact that the participants felt that 

the use of a smartphone could be a distraction during lectures. The study also showed 

that the participants consider themselves to have a greater ability than others to 

manage a smartphones while processing information during a learning process.  
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1 Inledning  
Detta kapitel redogör för bakgrunden samt syftet med denna studie. Även en 

problemformulering med tillhörande delfrågor, utformade utifrån syftet, presenteras 

samt studiens avgränsningar och hypotes.  

1.1 Bakgrund  
Smartphones har blivit allt mer populär det senaste årtiondet och har idag med en 

ständig uppkoppling till Internet lett till en användning på 73 % av Sveriges 

befolkning (Findahl 2014). Den här användningen påverkar människors förmåga att 

koncentrera sig på många sätt. För mer än hundra år sedan uppmärksammade William 

James olika varianter av koncentrationsförmåga. Han genomförde samt skrev 

empiriska studier i ämnet redan 1890 (James 1890 citerad i Rosen 2008). Studier från 

bl.a. 2006, visar att tillämpandet av multitasking under inlärningsprocesser ofta bidrar 

till en sämre förmåga att koncentrera sig på mer viktiga aktiviteter, på grund av att 

mindre viktiga aktiviteter distraherar, exempelvis omgivande surr under föreläsningar. 

Vilket hindrar inlärning- och prestationsförmåga (Rekart 2006). I den här rapporten 

presenteras en undersökning av hur studenter anser sig påverkas av närvaron och 

användandet av smartphones under en inlärningsprocess samt ifall deras uppfattningar 

stämmer överens med deras inlärningsresultat. Detta är en relevant fråga för studenter 

där resultatet av denna studie eventuellt lämnar utrymme för egen förbättring av bl.a. 

studieresultat, prioritering samt förståelse för egna studieresultat mm. För lärare på 

universitetet och högskolor är denna studie relevant för att närmre förstå påverkan 

som närvaron och användandet av smartphones har under en inlärningsprocess samt 

hur studenterna anser sig påverkas. Även för framtida forskning inom området 

inlärning, där smartphones är tillgängliga kan detta ses som relevant.   

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur KTH-studenter, ur ett inlärnings- och 

koncentrationsperspektiv, anser sig påverkas av närvaron och användningen av 

smartphones under en inlärningsprocess. Samt bedöma om deras antagande stämmer 

överens med inlärningsresultatet.   
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1.3 Problemformulering 
Hur uppfattar deltagarna i denna studie att deras inlärnings- och 

koncentrationsförmågor påverkas av närvaron och användandet av smartphones, 

under undersökningens två föreläsningstillfällen? Samt stämmer deras uppfattningar 

överens med inlärningsresultatet från undersökningens föreläsningar?  

1.3.1 Problemformuleringens delfrågor 

v Finns det någon koppling mellan hur närvaro och användande av smartphones 

påverkar deltagarnas uppfattade koncentrations- och inlärningsförmågor under 

undersökningens föreläsningar? 

v Hur anser deltagarna att personers inlärnings- och koncentrationsförmågor 

generellt påverkas med närvaro och användning av smartphones?  

v Vilka är orsakerna bakom deltagarnas användande av smartphones under 

undersökningens föreläsningstillfällen?  

 

1.4 Målgrupp och avgränsningar 
Målgruppen som valdes till denna studie var studenter som gick 

Civilingenjörsutbildningen i medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Ännu en avgränsning var att dessa studenter gick både kurs DM1578 

Programintegrerande kurs i medieteknik samt MF1035 Elektroteknik media. DM1578 

var en nödvändig avgränsning då det i denna kurs var obligatoriskt att delta i 

kandidatexamenundersökningar och på så vis underlätta att finna deltagare till 

studien. MF1035 valdes för dess kursstart var under period 4, 2015, vilket sammanföll 

med önskan att genomföra studien i början av en ny kurs. Ägande av en smartphone 

var också ett krav för att kunna delta i denna studie.  

 

1.5 Hypotes  
Hypotesen för undersökningen är att användningen av smartphones under 

föreläsningstillfällen fungerar som ett distraktionsmoment och påverkar 

koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan negativt.  
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2 Teori och Begrepp 
Detta kapitel presenterar definitioner av studiens centrala begrepp så som kognitiv 

förmåga, kognitiv belastning, automatiserat beteende, koncentrationsförmåga, 

inlärningsförmåga, m.fl. samt hur dessa begrepp ska tolkas i arbetets kontext. Dessa 

begrepp är viktiga i studien för att på ett korrekt och relevant sätt diskutera studiens 

resultat i kapitel 5. Diskussion. Kapitlet redogör även för aktuell forskning inom 

området. 

2.1 Kognitiv förmåga 
Kognitiv förmåga, även känt som kognitiv kapacitet eller kognitiv funktion, är 

förmågan en person har för att uppfatta, bearbeta, lagra, minnas, återge information, 

dra slutsatser, använda språk, göra matematiska beräkningar, finna likheter och 

skillnader etc. (Egidius 2015b). Enligt Mayer och Moreno (2003) är kognition den 

mängd information som en person kan gripa, förstå samt agera utifrån. Även om en 

person tror sig klara av olika belastningar kan både yttre och inre faktorer störa en 

persons kognitiva förmåga, vilket leder till att personen tröttas ut mer än vad han/hon 

själv inser (Muistiliittoo n.d.).  

 

2.2 Kognitiv belastning 
Kognitiv belastning eller cognitive load, är den totala mängden mental ansträngning 

som sker vid bland annat upptagning, lagring och tolkning av gammal och ny 

information (Cowan 2008). Hur stor den kognitiva belastningen blir för en specifik 

uppgift eller olika uppgifter beror på hur mycket koncentration som krävs för de olika 

uppgifterna. En uppgift som kräver ständig koncentration ger en större kognitiv 

belastning än en uppgift som inte kräver lika stor koncentration. För de primära 

uppgifter som inte kräver en så hög kognitiv belastning blir pauser samt skiftningar i 

koncentrationen till sekundära uppgifter inte lika påtagliga som de skulle varit för de 

uppgifter som behöver mer kontinuerlig koncentration. Uppgifter som kräver hög 

koncentration leder till hög kognitiv belastning och upplevs som mer krävande 

jämfört med de uppgifter som kräver mindre koncentration och som leder till lägre 

kognitiv belastning. (Barrouillet et al. 2007 citerad i Strand & Tegelid 2008). 
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En persons kognitiva belastning är mycket individuell. Det är inte endast 

arbetsmängden och omgivningen som påverkar belastningen utan även personlighet, 

motiv, känslor, sömnproblem, hälsan, motion etc. spelar en stor roll (Muistiliittoo 

n.d.).  

 

För att sätta kognitiv belastning i förbindelse till deltagarna i denna studie blir den 

primära uppgiften koncentrationen och inlärningen under undersökningens 

föreläsningar och den sekundära uppgiften blir aktiviteten med deras smartphones. 

Denna studie fokuserar på hur den sekundära uppgiften påverkar den primära. 

 

2.3 Automatiserat beteende 
Ett automatiserat beteende är ett beteende som sker utan vidare tanke. Ett beteende 

som sker och fungerar “av sig självt”. Det vill säga det krävs ingen medveten tanke, 

vilja, koncentration eller styrning för att beteendet ska fungera (Egidius 2015d; 

Nationalencyklopedin 2015a). 

 

2.4 Inlärning och inlärningsförmåga 
Inlärningsförmågan är förmågan att genom övning, erfarenhet, vanor, färdigheter, 

kunskap och befintligt kunnande etc. kunna återge samt nå insikt och förståelse 

(Egidius 2015a). Neil Fleming, en lärare från Nya Zeeland, skapade år 1987 en metod 

för att analysera fyra olika prefererade inlärningssätt hos människor; visuellt, auditivt, 

läsa och skriva samt kinestetiskt. Denna metod att ”mäta” prefererade inlärningssätt 

kallas VARK (visual, auditory, reading and writing, kinesthic) och är utvecklad för att 

kunna mäta inlärningspreferenser oberoende av personliga egenskaper, strategier för 

informationsbearbetning och sociala interaktioner (Leite et al. 2010). Många 

människors inlärningssätt är dock multimodala, vilket betyder att de lär sig bäst 

genom en kombination av dessa fyra inlärningssätt (Sankey et al. 2010).  

Nedan följer en redovisning av de olika inlärningssätten som begreppen refererar till.  

 

Visuella: Dessa människor bearbetar bäst information som presenteras och 

visualiseras i grafer, diagram och andra mer symboliska enheter, istället för att få 

information berättad för sig. Detta prefererande inlärningssätt inkluderar dock inte 
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bilder eller filmer pga. att dessa även inkluderar andra inlärningssätt, bland annat 

auditiv samt läsa och skriva (Leite et al. 2010). De som föredrar visuella inlärningssätt 

anser ofta att verbala instruktioner är svåra att bearbeta (Kanar, 1995 citerad i Vincent 

& Ross 2001).  

   Auditiva: Dessa människor föredrar att lära sig av mer verbala inlärningsmetoder, så 

som lektioner, föreläsningar och diskussioner (Leite et al. 2010). Dessa människor 

förlitar sig på sin hörsel och sitt tal för sin inlärning och har ibland svårigheter med 

instruktioner som är i skrift eller illustration (Vincent & Ross 2001). 

   Läsa och skriva: Dessa människor föredrar att lära sig från att läsa samt skriva egna 

texter (Leite et al. 2010) i olika former, som exempelvis; Internet, listor, ordböcker, 

renskriva anteckningar, samt att försöka formulera exempelvis grafiska diagram i ord 

etc.(Anon n.d.).  

   Kinestetiska: Dessa människor föredrar att lära sig genom direkta erfarenheter 

(Leite et al. 2010). Dessa personer använder sin känsel för att lära sig saker, vilket 

betyder att de måste röra och känna för att förstå. De lär sig alltså bäst i situationer där 

de deltar i praktiska moment (Kanar citerad i Vincent & Ross 2001), exempelvis 

laborationer.  

 

VARK valdes att representera inlärningssätt i denna studie pga. att det är en av det 

vanligaste och mest använda sätt att kategorisera inlärningssätt (Leite et al. 2010).   

I denna studie kommer inlärningsförmåga härefter definieras som förmågan att kunna 

återge den information som deltagarna tagit del av under undersökningens 

föreläsningar.  

 

2.5 Koncentration och koncentrationsförmåga (uppmärksamhet) 

Koncentrationsförmågan är förmågan att kunna fokusera på en uppgift samtidigt som 

andra intryck, tankar etc. kan särskiljas från det personen ämnar fokusera på.  

   Inom psykiatrin finns det fem olika nivåer av uppmärksamhet, som benämns från 

den minst krävande till den mest krävande; fokuserad uppmärksamhet, fasthållen 

uppmärksamhet, selektiv uppmärksamhet, alternerande uppmärksamhet och delad/ 

fördelad uppmärksamhet (Egidius 2015c). De olika begreppen går ihop i varandra, 

med vilket menas att den ena inte utesluter den andra. Begreppen refererar till vad 

som krävs för att behärska dem samt svårighetsgraden dem emellan. Begreppen 
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kommer från en rationell och klinisk modell som innehåller teoretiska begrepp om 

vilka typer av uppmärksamhetsförmågor som förekommer hos människor med 

hjärnskador (Sohlberg & Mateer, 1987, 1989 citerad i Sohlberg & Mateer 2001). 

Under årens lopp har många andra forskare använt liknande taxonomier gällande 

uppmärksamhet (ex., Mapou, 1995; Mirsky et al., 1991 citerad i Sohlberg & Mateer 

2001). Detta stödjer nyttan av att dela upp uppmärksamhet i de olika begreppen, 

vilket också är skälet till varför modellen används i denna studie för att representera 

de olika graderna av uppmärksamhet. Nedan följer en redovisning av de olika 

förmågorna som begreppen refererar till.  

 

Fokuserad uppmärksamhet är förmågan att reagera till visuella, auditiva eller taktila 

stimuli (Sohlberg & Mateer 2001). Denna förmåga kräver att endast en uppgift eller 

aktivitet är i fokus och behövs för bland annat inlärning och körning. Ju mer repetitiv 

en uppgift eller aktivitet är, desto mindre ansträngning krävs (Wager et al. 2006).   

 

Fasthållen uppmärksamhet är förmågan att upprätthålla ett konsekvent fokus under 

kontinuerligt och repetitiva uppgifter eller aktiviteter. Begreppet inkluderar alltså 

förmågan att behålla uppmärksamheten på en uppgift eller aktivitet under en längre 

tid, exempelvis lyssna eller övervaka. Detta begrepp betraktas vanligtvis som 

koncentration (Sohlberg & Mateer 2001; Wager et al. 2006). Effektiviteten av den 

fasthållna uppmärksamheten försvagas med tiden, speciellt vid svårare uppgifter 

(Hogendoorn et al. 2010).  

 

Selektiv uppmärksamhet är förmågan att upprätthålla beteendet och den kognitiva 

förmågan på det som ämnas fokusera på (Sohlberg & Mateer 2001). I detta begrepp 

väljer människor vilken uppgift/ aktivitet de vill fokusera på och bortser då från andra 

moment som kan komma störa (Wager et al. 2006). Människor med underskott på 

denna nivå kan lätt dras till uppgifter och aktiviteter pga. andra stimuli, exempelvis 

ljud och vibrationer samt interna distraktioner så som oro eller andra bekymmer 

(Sohlberg & Mateer 2001).  
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Alternerande uppmärksamhet är förmågan att avsiktligt skifta fokus mellan olika 

aktiviteter med olika kognitiva krav. Alltså förmågan att kontrollera vilka uppgifter 

och aktiviteter som ska bearbetas, exempelvis studenter som växlar fokus mellan en 

föreläsning och anteckningar eller en sekreterare som växlar fokus mellan att svara i 

telefon, skriva och svara på frågor (Sohlberg & Mateer 2001). Denna förmåga gör det 

möjligt för människor att fortsätta med en primär uppgift samtidigt som 

medvetenheten om den sekundära uppgiften finns, och tvärtom (Schoenberg & Scott 

2011). Alternerande uppmärksamhet kan också kallas för multitasking och ska då 

tolkas som den senare ”felaktiga” definitionen av termen där uppgifter utförs 

växlande (se kapitel 2.6 Multitasking/ Simultanförmåga).   

 

Delad/fördelad uppmärksamhet är förmågan att utföra två eller flera uppgifter/ 

aktiviteter samtidigt. Detta begrepp kan antingen peka på snabb och kontinuerlig 

alternerande uppmärksamhet eller automatiserat beteende av minst en av de samtidigt 

utförda uppgifterna (Sohlberg & Mateer 2001; Egidius 2015c). Delad/ fördelad 

uppmärksamhet kallas också simultanförmåga eller multitasking, och ska tolkas som 

den tidigare definitionen av termen där uppgifter utförs parallellt (se kapitel 2.6 

Multitasking/ Simultanförmåga).   

 

Det är framförallt den fjärde graden som är av intresse i denna studie; alternerande 

uppmärksamhet. Detta begrepp är speciellt viktigt för studien då det var denna 

förmåga som var en av de aspekterna deltagarna fick uppskatta. Begreppet 

”uppmärksamhet” är i många situationer och sammanhang synonymt med 

koncentration. Fortsättningsvis i denna studie kommer dessa två termer vara 

synonyma och begreppet koncentration kommer att användas.  

 

2.6 Multitasking/ Simultanförmåga 
Begreppet “Multitasking” innebär förmågan att kunna hantera flera saker samtidigt, 

exempelvis att promenera och samtidigt skicka iväg ett sms. Begreppet uppkom 

genom datorprocessorns förmåga att parallellt lösa flera uppgifter åt gången (Abaté 

2008). Till skillnad från en processor är den mänskliga hjärnan inte utvecklad på 

samma sätt. Det är inte förmågan att parallellt kunna lösa flera uppgifter åt gången 

som idag definierar begreppet multitasking, vilket den tidigare definitionen var. Det är 
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däremot förmågan att behärska flera saker samtidigt medan aktiviteternas/ 

uppgifternas information hålls isär (exempelvis promenera och andas), vilket är den 

mer korrekta definitionen av termen (Anon 2010). Detta definieras även som 

simultanförmåga. Idag används dock termen “Multitasking” ofta på ett felaktigt sätt. 

Termen syftade som sagts tidigare på förmågan att utföra flera uppgifter parallellt och 

samtidigt då lyckas hålla isär informationen, men idag används termen vid växling 

mellan olika aktiviteter etc.(Kirschner & Karpinski 2010). Exempel på detta är att läsa 

ett textstycke och samtidigt skriva ett meddelande. Detta kallas en växling av 

koncentration (se kapitel 2.1. Koncentration och koncentrationsförmåga) (Egidius 

2015c).  

 

Fortsättningsvis i denna rapport kommer begreppet multitasking definieras som 

växlandet av fokus mellan olika aktiviteter/uppgifter, då det är växlingen mellan den 

primära och sekundära uppgiften som bland annat studeras i denna studie (se kapitel 

1.3 Problemformulering). 

 

2.7 ICT – informations och kommunikationsteknik 
ICT är en förkortning till begreppet informations och kommunikationsteknik vilket 

syftar på teknik som ger tillgång till information genom telekommunikation. Detta 

begrepp är väldigt likt informationsteknik (IT) men fokuserar primärt på 

kommunikationsteknik (Nationalencyklopedin 2015b). Exempel på ICT är trådlösa 

närverk, radio, datorer, smartphones etc. (Techterms 2010).   

 

Fortsättningsvis i denna studie när det skrivs om ICT kommer det referera till 

smartphones.  

 

En smartphone kan ses som en kombination av en dator och en klassisk mobiltelefon. 

På grund av avancerade operativsystem fungerar den ungefär på samma sätt som en 

persondator och dess mobilitet har lett till att den prioriteras före en PC i olika 

situationer (Encyclopedia n.d.). Webb-läsning, hantering av e-post, chatt, skrivande, 

skickande och mottagning av meddelanden, uppspelning av musik, spel, film och 

bildhantering samt GPS är några av dess funktioner 
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2.8 Multitasking och dess påverkan på inlärning 
Det finns många studier som påvisar att multitasking i samband med olika 

informations- och kommunikations teknologier påverkar inlärningen negativt (Junco 

& Cotten 2012; Junco & Cotten 2011; Carr 2011; Fried 2008). Mayer och Moreno 

(2003) har studerat fenomenet kognitiv belastning när det kommer till inlärning. De 

observerade att det var svårt om inte omöjligt att ta in och lära sig ny information 

under multitasking. Även Junco och Cotten (2011) undersökte hur simultanförmåga 

påverkade akademisk framgång och fann att studenter som använde sig mycket av 

multitasking hade betydligt svårare med sina akademiska prestationer. Hjärnan kan 

inte fokusera fullt under multitasking; När personer försöker utföra flera uppgifter 

samtidigt eller skiftar fokus mellan dem är risken för fel markant högre. 

Utförandetiden kan då bli nästa dubbelt så lång än om uppgifterna hade utförts separat 

(Wallis 2006), speciellt då uppgifterna är mer komplexa (Junco & Cotten 2012; 

Rubinstein et al. 2001).  

 

Medietekniskt framkallade avbrott uppfattas som särskilt störande och leder oftast till 

ökade fel samt försämrat utförande (Monk et al. 2008) Skrivande samt mottagande av 

textmeddelanden har visat sig vara de svåraste handlingar att genomföra i 

multitaskingsituationer (Carrier et al. 2009). I en studie där deltagare undervisades 

utan distraktionsmoment påvisades det att de hade förmågan att ta emot information 

samt tillämpa den på ett flexibelt sätt i nya situationer. Deltagare som använde sig av 

multitasking hade inte samma förmåga att tillämpa kunskapen. Dock kunde de på ett 

korrekt sätt lära sig saklig information; Slutsatsen från denna studie var att 

multitasking inte verkar påverka “utantill-kunskaper” utan kan snarare försvåra en 

högre förståelse av material samt förmågan att applicera det på nya situationer (Junco 

& Cotten 2012). Författaren Steven Berlin Johnson förklarar denna sorts multitasking 

som följande. 

 

”It usually involves skimming the surface of the incoming data, picking out the relevant 

details, and moving on to the next stream. You’re paying attention, but only partially. That 

lets you cast a wider net, but it also runs the risk of keeping you from really studying the 

fish.”  
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Detta citat kan syfta på att vid användning av multitasking ser personerna bara ytan av 

informationen, exempelvis ”utantill-kunskaperna”, men de studerar och förstår inte 

innebörden av dem. Detta på grund av att hjärnan tvingas “börja om från början” och 

återigen fokusera på uppgiften (Wood et al. 2012; Bowman et al. 2010; Fox et al. 

2009). Denna process kan tolkas som en växling mellan olika uppgifter snarare än ett 

simultant arbete. På grund av hjärnans frontallob och dess förmåga att lämna och 

återgå till uppgifter kan hjärnan utföra en mängd olika uppgifter. Hjärnan kan däremot 

inte använda sig av multitasking på ett bra simultant sätt (Wallis 2006). Detta för att 

människors kognitiva kapacitet fokuseras på många områden, så när människor 

samtidigt som de utför uppgifter använder sig av ICT drabbas de ofta av en försämrad 

inlärningsförmåga (Mayer & Moreno 2003). Detta i sin tur bidrar till att inte lika 

mycket information tas in (Junco & Cotten 2012; Junco & Cotten 2011). Rosen 

(2008) skriver att andra forskare bl.a. Dr. Meyer, är optimistisk till att hjärnan ska 

kunna tränas för att kunna skifta fokus mellan olika uppgifter mer effektivt. Enligt 

Fox et al. (2009) och Bowman et al. (2010) behöver inte simultanförmåga påverka 

förståelsen av texters innehåll negativt. 

 

2.9 Studenter och ICT-användning 
Dagens studenter använder ICT för att utföra de flesta av sina dagliga aktiviteter. ICT 

hjälper i detta avseende studenterna att simultant utföra de olika aktiviteterna, bland 

annat skicka textmeddelanden samtidigt som de är närvarande på en föreläsning. 

Många studenter löser även uppgifter samtidigt som de lyssnar på musik (Junco & 

Cotten 2012).  

 

2.10 Studenter och multitasking  
I Sverige är genomsnittsanvändandet av smartphones under 2014 i åldersgruppen 16-

25 år nästan två timmar per dag (Findahl 2014). För studenter i dessa åldersgrupper 

kan multitasking med ICT utvecklats till en vana som leder till en kontinuerlig 

elektrisk kommunikation dem emellan. Denna kommunikation sker primärt genom 

textmeddelanden och andra digitala meddelanden (Carrier et al. 2009). Rosen et al. 

2011 skriver att en studie av Tindell och Bohlanders påvisar att många studenter 

skriver textmeddelanden under lektioner. I en föreläsningsmiljö kan detta vara ett 
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problem då studenterna ofta kollar sina smartphones efter textmeddelanden och i 

allmänhet svarar på dem så fort de mottas. Wood et al. (2012) hävdar att sociala 

medier till stor del agerar som distraktionsmoment för studenter under föreläsningar. 

När studenterna t.ex. chattar finns en tendens till att de koncentrerar sig sämre på vad 

föreläsaren säger. Andra studier hävdar också att användandet av bland annat 

Facebook, sms och andra ICT relaterade distraktionsmoment under studietid ofta 

leder till sämre inlärning och då påverkar studentens betyg negativt (Kirschner & 

Karpinski 2010; Junco & Cotten 2012; Mayer & Moreno 2003; Fox et al. 2009). 

Dock hävdar Junco & Cotten (2012) att till skillnad från textmeddelanden påverkar 

online-sökningar och skrivande av email inte inlärningen på samma sätt. Det kan vara 

värt att nämna att Rosen m.fl. skriver att enligt Wijekumar och Meidinger stör även 

skrivande av email inlärningsprocessen (Rosen et al. 2011). Även om studenter ofta är 

varse om att multitasking påverkar dem negativt så fortsätter de med beteendet 

eftersom det finns andra mindre ansträngande saker att göra (Junco & Cotten 2012).  

 

2.11 Illusory superiority 
Illusory superiority, även kallat Illusorisk överlägsenhet, är en kognitiv bias där 

individer överskattar sina kvalitéer och förmågor i förhållande till andra. Detta är 

tydligt i olika områden bland annat intelligens samt prestationer i uppgifter eller prov 

(Hoorens 1993). Under inlärningsprocesser drabbas många studenter av illusorisk 

överlägsenhet, speciellt då de tolkar och lär sig nytt material, utan vetskapen om att 

andra studenter i deras omgivning kan vara mer kompetenta än de själva. Det här 

beteendet gör att studenter tillåter sig själva använda ICT under inlärningsprocesser. 

Konsekvensen av den växlande koncentrationen mellan inlärning och användandet av 

ICT uppfattas då inte påverka studenterna lika mycket själva som den uppfattas göra 

andra (Vuilleumier et al. 2001). Förbättring av den illusoriska självbedömningen är 

komplicerad, speciellt gällande studenter på universitet och högskolor. För att kunna 

förbättra den illusoriska självbedömningen på dessa nivåer krävs bland annat 

feedback från lärare samt sociala kretsar (Frisch & Frisch 2006).   
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2.12 Standardfel 
Formeln nedan är till för att beräkna standardfelet på medelvärdet dvs. medelvärdets 

medelfel. Detta är ett mått på spridningen av de medelvärdena som fås vid upprepade 

stickprov ur samma mängd. Standardfelet av medelvärdet hänvisar alltså till 

förändringen kring medelvärdet för de olika experimenten som mäter samma 

kvantitet. En uppskattning kring vilka värden det sanna värdet ligger inom fås med 

hjälp av standardfelet. Om effekten av de slumpmässiga förändringarna är betydande 

så blir standardfelet till medelvärdet högt. Ifall effekten däremot inte är betydande 

eller inte ger någon skillnad alls så blir standardfelet för medelvärdet enbart 0 

(Egidius 2015e; Khanacademy n.d.). 

SEx = standardfelet kring medelvärdet 

sx = standardavvikelsen 

n = antal individuella resultat/ deltagare 

3 Metod 
Detta kapitel behandlar en beskrivning av studiens undersökningsmetod, 

motiveringar till varför just dessa metoder valts, hur metoderna används samt hur de 

förhåller sig till varandra.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Studien är uppdelad i skapandet och utförandet av litteraturstudie, 

undersökningsmomentet samt diskussion. Litteraturstudien genomfördes för att bredda 

kunskapen inom området samt för att senare göra det möjligt för skapandet av 

undersökningsmomentet. Undersökningsmomentet genomfördes under en 

tvåveckorsperiod. Deltagarna deltog på de två första föreläsningarna i kursen MF1035 

Elektroteknik media och svarade på diagnostiska frågor baserade på de då nyligen 

genomförda föreläsningarna. Deltagarna svarade också på två stycken Efter-

Föreläsning-Enkäter (en efter varje föreläsning) samt på en Avslutande enkät efter de 

andra momenten var genomförda.  

 

3.1.1 Litteraturstudie 

En stor del av litteraturstudien genomfördes på Google Scholar och KTH bibliotekets 

databas - KTHB, med sökning av nyckelord som “multitasking”, “learning”, “ 
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multitasking in classroom environments”, “technology multitasking”, “technology 

and learning” “smartphones and learning”, “simultanförmåga” etc. Utöver litteraturen 

som togs fram med hjälp av Google Scholar och KTHB hittades många relevanta 

studier i referenserna av de tidigare forsknings- och vetenskaps undersökningar som 

hittades genom Google Scholar och KTHB. Genom litteraturstudien har många beslut 

tagits som låg till grunden för det kommande undersökningsmomentet, 

enkätundersökningarna samt diskussionen.  

 

3.1.2 Undersökningsmomentet 

Inför de två föreläsningarna delades deltagarna in i två grupper – En grupp som under 

första föreläsningen hade sina smartphones närvarande och en grupp som aktiverade 

flygplansläget1 på sina smartphones samt la ner dem i väskan så de inte var 

närvarande under föreläsningstiden. Inför andra föreläsningen inverterades 

gruppernas instruktioner. Dessa gruppindelningar gjordes för att resultaten inte skulle 

bero på eventuella skillnader i svårighetsgrad för de två föreläsningarna samt de 

eventuellt olika akademiska nivåerna hos deltagarna. Alla deltagare fick även en 

personlig ID-kod så deras individuella insatser kunde kopplas ihop under 

undersökningen.  

 

För att se om deltagarna vars smartphones var närvarande under de två 

föreläsningarna aktivt använde dem instruerades deltagarna att installera en app som 

registrerade deras användning under föreläsningarna. Detta kontrollerade även att 

deltagarna vars smartphones inte skulle vara närvarande på föreläsningarna inte 

användes och på så vis upptäcka ifall någon deltagare gick emot instruktionerna. För 

deltagarna som hade iPhone skulle appen ”Moment” användas och för Android appen 

”App Usage Tracker”. Det visade sig att alla deltagarna ägde en Android så det var 

endast ”App Usage Tracker” som användes i undersökningen. Deltagarna fick även 

instruktioner att inte prata sinsemellan om undersökningen eller prata med varandra 

under momentet med diagnostiska frågorna. Detta för att undvika att syftet med 

studien upptäcktes samt att deltagarnas svar på frågorna skulle baserats på deras egen 

                                                

 
1 Flygplansläget på en smartphone avaktiverar bl.a. mobilnät, Wi-Fi, GPS m.fl. tjänster. 
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inlärning och inte andra deltagares. Inlärningsresultatet av detta moment 

sammanställdes samt standardfelen för dessa beräknades. 

  

3.2 Diagnostiska frågor  
Direkt efter de båda genomförda föreläsningarna ställdes diagnostiska frågor (fem 

stycken efter första och sex stycken efter andra föreläsningen) baserade på den då 

genomförda föreläsningen (se kapitel 8.3 Bilaga 3 - Diagnostiska frågor). Detta 

skedde fortfarande i föreläsningssalen då deltagarna satt kvar cirka femton till tjugo 

minuter efter föreläsningen avslutats. Frågorna togs fram av Mikael Hellgren, 

föreläsare och kursansvarig för kursen MF1035 Elektroteknik media. Detta för att 

försäkra att frågorna representerade delar av föreläsningsinnehållet som deltagarna 

skulle kunna återge korrekt om de varit koncentrerade under föreläsningen. Frågorna 

presenterades med hjälp av Mentimeter2 som deltagarna svarade på via sina 

smartphones. Det sista som gjordes var att deltagarna angav sina ID-koder så deras 

svar kunde kopplas till deras andra insatser i undersökningen. Detta moment 

genomfördes för att undersöka deltagarnas inlärningsförmåga under föreläsningarna.  

 

3.3 Enkäter  

3.3.1 Efter-Föreläsning-Enkät 

Direkt efter de båda föreläsningarna skickades två versioner av Efter-Föreläsning-

Enkäten ut via mail till deltagarna. Enkäterna innehöll 12 frågor vardera där enda 

skillnaden var den första frågan som var formulerad olika för deltagare med eller utan 

närvaro av smartphone. Det här momentet gjordes för att samla in både kvalitativ och 

kvantitativ data. Kvantitativ data utlästes från frågorna med skalor som 

svarsalternativ. Kvalitativ data utlästes från motiveringarna till frågorna vars 

svarsalternativ var skalor samt frågor som endast hade fritextsvar. 

 

                                                

 
2 Mentimeter är ett ”moln-baserat” mentometer-verktyg som låter dess användare integrera frågor och svar med 
sina åhörare i realtid via en smartphone eller annat verktyg med internetuppkoppling. www.mentimeter.se  



 15 

Efter-Föreläsning-Enkäten utformades i Google Drive3 utifrån problemformuleringen 

samt dess delfrågor. I och med att gruppindelningen av deltagarna skapades två 

versioner av enkäten. Enkäterna berörde primärt hur deltagarna uppfattade den då 

nyligen genomförda föreläsningen med koppling till inlärning och koncentration (se 

kapitel 8.1 Bilaga 1 – Efter-Föreläsning-Enkät).   

 

3.3.2 Avslutande Enkät 

Det sista deltagarna gjorde i undersökningen var att svara på en Avslutande enkät som 

skickades ut i samband med Efter-Föreläsning-Enkäterna efter den andra 

föreläsningen. Denna enkät utformades liksom Efter-Föreläsning-Enkäterna i Google 

Drive utifrån problemformuleringen och dess delfrågor. Deltagarna instruerades till att 

först svara på Efter-Föreläsning-Enkäten för den andra föreläsningen och sen på den 

Avslutande enkäten. Enkäten innehöll arton frågor och även i denna enkät kunde både 

kvalitativ och kvantitativ data utläsas. Detta eftersom många frågor hade 

svarsalternativ i skalor, motiveringar till de frågorna samt frågor med fritextsvar. 

Frågorna berörde hur de uppfattat de båda föreläsningarna samt deras generella 

uppfattning gällande inlärnings- och koncentrationsförmåga (se kapitel 8.2 Bilaga 2 – 

Avslutande enkät).  

4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten som svarar på frågeställningen och dess 

delfrågor. Resultaten är hämtade från sammanställningar av svaren på de 

diagnostiska frågorna och enkäterna.  

4.1 Bortfall av deltagare  
För att delta i de olika momenten i studien behövde deltagarna uppnå vissa kriterier 

för respektive moment. För att delta i de diagnostiska frågorna måste deltagarna ha 

närvarat på föreläsningen som frågorna var baserade på. För att delta i Efter-

Föreläsning-Enkäterna måste deltagarna ha närvarat på föreläsningen som enkäterna 

var baserade på. För att slutligen delta i den avslutande enkäten behövde deltagarna 
                                                

 
3 Google Drive är en ”moln-baserad” tjänst som genom webbaserad redigering av dokument kan skapa bland 
annat skrivdokument, kalkylblad, enkäter och presentationer.  
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ha deltagit i både första och andra föreläsningen. Av de nitton deltagare som 

registrerades i början av undersökningen valde fem stycken att inte delta i något av 

momenten. Två stycken deltog i några moment men var inte närvarande vid 

föreläsningarna och diagnostiska frågorna samt två stycken deltog inte i alla 

momenten men var närvarande vid föreläsningarna och diagnostiska frågorna. Tio 

personer deltog i alla moment i studien (se bilaga i kapitel 8.6 Bilaga 6 - Deltagande i 

alla moment).  
 

Deltagarna som deltog i alla moment samt de som närvarade vid första och andra 

föreläsningen och de diagnostiska frågorna men inte momenten med alla enkäter är de 

deltagare som ligger till grund för resultat av diagnostiska frågorna (se kapitel 4.2 

Diagnostiska frågorna). Dessa deltagares ID-koder är: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ,13, 

15. Resultaten av Efter-Föreläsning-Enkäterna är baserade på deltagarna som deltog i 

föreläsningarna samt svarade på enkäterna kopplade till de specifika föreläsningarna. 

Från första föreläsningen är dessa deltagares ID-koder: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15. Från andra föreläsning är dessa deltagares ID-koder: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 15. Resultaten av Avslutande enkäten är baserade på de deltagare som svarade 

på den avslutande enkäten samt deltog i första och andra föreläsningen. Dessa är 

deltagares ID-koder är: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.  
 

I och med bortfallet av deltagare under studiens gång blev antalet deltagare i de två 

grupperna ojämnt fördelade. Den ena gruppen bestod av sju deltagare som deltog i 

alla moment medan den andra gruppen bestod av fem deltagare som deltog i alla 

moment (förutom Efter-Föreläsning-Enkäten för andra föreläsningen där endast 4 

deltagare ligger till grund för resultatet). 

  

4.2 Diagnostiska frågorna 

4.2.1 Individuella resultat 

Nedan presenteras deltagarnas individuella inlärningsresultat för diagnostiska 

frågorna från första föreläsningen, med respektive utan smartphone. 
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fig.1) Resultaten från första föreläsningen, med respektive utan smartphone. Y-axeln representerar deltagarnas 

inlärningsresultat givet i procent. X-axeln representerar deltagarna med respektive ID-kod. 

 

Nedan presenteras deltagarnas individuella inlärningsresultat för diagnostiska 

frågorna från andra föreläsningen, med respektive utan smartphone.  

 
fig.2) Resultaten från andra föreläsningen, med smartphone respektive utan smartphone. Y-axeln representerar 

deltagarnas inlärningsresultat givet i procent. X-axeln representerar deltagarna med respektive ID-kod. 
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4.2.2 Medelvärdet av individuella inlärningsresultat 

Nedan presenteras medelvärdena med standardfel av deltagarnas individuella 

inlärningsresultat från första och andra föreläsningen, med respektive utan 

smartphone. 

  

 
fig.3) Medelvärdena av deltagarnas inlärningsresultat med standardfel (för uträkningar av standardfelen se 

kapitel 8.5 Bilaga 5 – Uträkning av standardfel ). Y-axeln representerar medelvärdet av deltagarnas 

inlärningsresultat i procent, X-axeln representerar med respektive utan smartphone. Översta figur: Första 

föreläsningen. Nedersta figur: Andra föreläsningen.  
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4.3 Resultat av Efter-Föreläsning-Enkät  

4.3.1 Första föreläsningen  

Nedan presenteras deltagarnas uppfattade inlärningsförmågor under första 

föreläsningen, med respektive utan smartphone, jämfört med uppfattningen hur deras 

inlärningsförmågor brukar vara under övriga föreläsningar. 

 
fig.4) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar” Mycket dålig (Lyssnade 

knappt på vad föreläsaren sa)”och 6 representerar ”Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa)”. X-axeln 

representerar deltagarna med respektive ID-kod. 

 

Nedan presenteras deltagarnas uppfattade koncentrationsförmågor under första 

föreläsningen, med respektive utan smartphone, jämfört med uppfattningen hur deras 

koncentrationsförmågor brukar vara under övriga föreläsningar. 
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fig.5) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar” Mycket dålig (Lyssnade 

knappt på vad föreläsaren sa)”och 6 representerar ”Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa X-axeln 

representerar deltagarna med respektive ID-kod.    

Fritextsvar från första föreläsningen– deltagarnas uppfattade inlärningsförmåga 

Deltagarna med Smartphone: Fem av sex deltagare med instruktioner att ha sina 

smartphones närvarande uppfattade att deras inlärningsförmåga var bra (svarade på 

översta delen av skalan, se fig.4). Anledningen berodde mest på att de hade tidigare 

kunskaper i ämnet från gymnasiet, de var noga med att anteckna och tre stycken 

använde inte sina smartphones med avsikt vid exempelvis genomgång av formler etc. 

 

”Jag kollade aldrig på telefonen under tiden då föreläsaren gick igenom information […] Vill 

inte ta fram under själva föreläsningen för risken är då att man missar något.” – ID-kod 14 
 

Deltagarna utan Smartphones: Fem av sju deltagare med instruktioner att inte ha sina 

smartphones närvarande uppfattade att deras inlärningsförmåga var bra (svarade på 

den övre delen av skalan, se fig.4). Anledningen till detta berodde mest på att två 

deltagare hade tidigare kunskaper i ämnet från att ha läst kursen MF1035, 

elektroteknik innan. Andra deltagare hade kunskaper från bl.a. gymnasiet.  

 

Gentemot detta resultat ansåg deltagaren med ID-kod 7 att hans inlärningsförmåga 

inte alls var bra då han angav en etta på skalan (se fig.4).  
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”Jag har läst en liknande kurs tidigare och kunde allt som togs upp idag. ”  
– fritextsvar, ID-kod 7.  

Fritextsvar från första föreläsningen - deltagarnas uppfattade 

koncentrationsförmåga 

Deltagarna med Smartphone: Fem av sex deltagare uppfattade att deras 

koncentrationsförmåga var bra (svarade på den övre delen av skalan, se fig.5). För 

många deltagare var ämnet nytt och de ville då vara extra koncentrerade, speciellt på 

den första föreläsningen. Dock ansåg deltagare att de skulle kunnat prestera bättre 

ifall studenterna omkring dem inte använt sina smartphones. 

 

”Jag koncentrerade mig för det mesta på vad föreläsaren sade. Tappade fokus korta stunder 

pga. bordsgrannens spel men det var inte mycket. Lite sämre koncentrationsförmåga hade jag 

nog pga. att jag är väldigt förkyld.” 
 – fritextsvar, ID-kod 15 
 

Deltagarna utan Smartphones: Tre av sju deltagare uppfattade att deras 

koncentrationsförmåga var bra (svarade på den övre delen av skalan, se fig.5). Av de 

deltagare som uppfattade sig haft en sämre koncentrationsförmåga var orsakerna 

tidigare kunskaper inom ämnet, trötthet samt allmänt ointresse. 

 

”Jag hade bra fokus på föreläsningen eftersom det var den första i en ny kurs, dessutom var 

den välhållen. Därför saknade jag kanske inte telefonen så mycket.” – fritextsvar, ID-kod 2  

4.3.2 Andra föreläsningen 

Nedan presenteras deltagarnas uppfattade inlärningsförmågor under andra 

föreläsningen, med respektive utan smartphone, jämfört med uppfattningen hur deras 

inlärningsförmågor brukar vara under övriga föreläsningar. 
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fig.6) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar” Mycket dålig (Lyssnade 

knappt på vad föreläsaren sa)”och 6 representerar ” Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa)”. X-axeln 

representerar deltagarna med respektive ID-kod.  

 

Nedan presenteras deltagarnas uppfattade koncentrationsförmågor under andra 

föreläsningen, med respektive utan smartphone, jämfört med uppfattningen hur deras 

koncentrationsförmågor brukar vara under övriga föreläsningar. 

 
fig.7) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar” Mycket dålig (Lyssnade 

knappt på vad föreläsaren sa)”och 6 representerar ” Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa)”. X-axeln 

representerar deltagarna med respektive ID-kod. 
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Fritextsvar från andra föreläsningen- deltagarnas uppfattade inlärningsförmåga 

Deltagarna med Smartphone: Fyra av sex deltagare med instruktioner att ha sina 

smartphones närvarande uppfattade att deras inlärningsförmåga var bra (svarade på 

den övre delen av skalan, se fig.6). Orsaken berodde mest på bra koncentration samt 

att de lyssnade på vad föreläsaren sade samt att de var noga med att anteckna. De 

deltagare som uppfattade sämre inlärningsförmåga ansåg istället att deras val av svar 

på skalan berodde på minskad koncentration gentemot läraren, tidigare kunskap i 

ämnet samt användande av deras smartphone.  

 

”Det gick ju bra tills jag började pilla med mobilen. Dock har jag läst en liknande kurs 

tidigare och kände att jag redan hade hört var föreläsaren pratade om så jag prioriterade 

bort det.” – fritextsvar, ID-kod 7 
 

”Något borta av att sms:a med folk.” – fritextsvar, ID-kod 9 
 

Deltagarna utan Smartphones: Fyra av fem deltagare utan närvaro av smartphones 

uppfattade deras inlärningsförmåga som bra under den andra föreläsningen (svarade 

på den övre delen av skalan, se fig.6). Den största orsaken var att de inte hade sina 

smartphones närvarande och hade inget att växla koncentrationen till, så de lyssnade 

på föreläsaren. 

Fritextsvar från andra föreläsningen - deltagarnas uppfattade 

koncentrationsförmåga 

Deltagarna med Smartphone: Fyra av sex deltagare som hade sina smartphones 

närvarande uppfattade sin koncentrationsförmåga som bra (svarade på den övre delen 

av skalan, se fig.7). En orsak var väl antecknande. Gentemot detta ansåg två deltagare 

att deras koncentrationsförmåga kunde varit bättre. Smartphonen bidrog till att den 

ena deltagaren blev disträ medan den andra tyckte att det var svårt att klara av att 

skifta tillbaka till föreläsningen igen då man tappat koncentrationen. 

 

Deltagarna utan Smartphones: Fyra av fem deltagare under andra föreläsningen som 

inte hade sina smartphones närvarande uppfattade sig haft en bra 

koncentrationsförmåga (svarade på mitten eller den övre delen av skalan, se fig.7). 

Anledningarna berodde på att det bl.a. inte fanns några distraherande moment. 
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"Den blev bättre pga. att jag inte använde min mobil” – fritextsvar, ID-kod 12 
 

”Ingen telefon och jag lyssnade på allt. Var lite trött dock så det drar ner betyget.”  
- fritextsvar, ID-kod 15 

4.3.3 Medianen av deltagarnas uppfattade inlärnings- och 

koncentrationsförmåga  

Nedan presenteras medianen av deltagarnas uppfattade inlärnings- och 

koncentrationsförmågor under undersökningens föreläsningar, med respektive utan 

smartphone. Dessa resultat ställs i jämförelse med uppfattningen av hur deras 

inlärnings- och koncentrationsförmåga brukar vara under övriga föreläsningar. 

 

 
fig.8) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar” Mycket dålig (Lyssnade 

knappt på vad föreläsaren sa)”och 6 representerar ”Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa)”. X-axeln 

representerar de olika föreläsningarna. 
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4.4 Resultat av Avslutande Enkät  
Nedan presenteras deltagarnas uppfattning hur inlärnings och koncentrationsförmåga 

generellt påverkas av närvaro och användning av smartphones under 

föreläsningstillfällen. Detta ska inte blandas ihop med hur deltagarna ser på sina egna 

förmågor, utan är ur ett mer generellt perspektiv. Hur deltagarna anser att närvaro och 

användning av smartphones påverkar inlärnings- och koncentrationsförmågan i 

allmänhet 

 

4.4.1 Deltagarnas Generella uppfattning  

Nedan presenteras deltagarnas uppfattning om hur närvaro och användning av 

smartphone generellt påverkar personers inlärnings- och koncentrationsförmågor.  

 
fig.9) Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar ”Inget alls” och 6 

representerar ”Väldigt mycket”. X-axeln representerar deltagarna med respektive ID-kod. 

 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

up
pf
at
ta
d	  
in
lä
rn
in
gs
-‐	  o
ch
	  k
on
ce
nt
ra
ti
on
sf
ör
m
åg
a	  

Deltagare	  ID-‐kod	  

Deltagarnas	  generella	  uppfattning	  angående	  inlärnings-‐	  
och	  koncentrationsförmåga	  

Uppfattad	  generell	  
koncentrationsförmåga	  

Uppfattad	  generell	  
inlärningsförmåga	  



 26 

Nedanstående tabell presenterar medianen av resultatet i fig.9; deltagarnas 

uppfattning om hur närvaro och användning av smartphone generellt påverkar 

personers inlärnings- och koncentrationsförmågor.  

 

Uppfattning Median 

Generell uppfattad 

inlärningsförmåga 

5,5 

Generell uppfattad 

koncentrationsförmåga 

5 

Tabell 1. 

 

Koncentrationsförmåga: Elva av tolv deltagare anser att användningen av 

smartphones generellt påverkar personers koncentrationsförmågor mycket eller 

väldigt mycket (svarade på den översta delen av skalan, se fig.9) under 

föreläsningstillfällen. 

Inlärningsförmåga: Tio av tolv deltagare anser att användningen av smartphones 

generellt påverkar personers inlärningsförmågor mycket eller väldigt mycket (svarade 

på den övre delen av skalan, se fig.9) under föreläsningstillfällen. 

 

Samtliga deltagare ansåg att det var deras eget ansvar huruvida användning av 

smartphones under föreläsningstillfällen förekom och hur det påverkade inlärnings- 

och koncentrationsförmågan. 

 

4.4.2 Tidigare kunskap inom elektroteknik  

Nedan presenteras hur deltagarna uppfattade sina kunskaper inom elektroteknik innan 

deltagandet i första föreläsningen. 
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fig.10). Y-axeln representerar deltagarnas val givet på en skala 1-6, där 1 representerar ”Inget alls” och 6 

representerar ”i princip allt som omfattades av det diagnosiska provet” vid frågan ”Hade du några tidigare 

elektroteknik-kunskaper innan du deltog i den första föreläsningen?”. X-axeln representerar deltagarna med 

respektive ID-kod 

4.4.3 Smartphone-användning under föreläsningarna  

Nedan presenteras den totala användningstiden för deltagarna under de föreläsningar 

deras smartphones var närvarande. 

 
fig.11) Y-axeln representerar den totala tiden angivet i minuter (under en tvåtimmars föreläsning) och X-axeln 

representerar deltagarna med respektive ID-kod.  
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föreläsningssalen samt att de kände sig uttråkade. De som upplevt att de var uttråkade 

har också uppgett att de var trötta. En deltagares motivering löd:  

 

 ”Första halvleken följer jag med, andra är jag på Reddit. Beror på hur trött jag är, och hur 

tråkig eller viktig föreläsningen är.” - fritextsvar, ID-kod 13 
 

Andra anledningar som nämndes var trötthet och hälsa samt att det beror på hur viktig 

föreläsningen är. Fler anledningar som inte nämndes av så många deltagare var att 

deras användning av smartphones kom av viljan att slå upp fakta och skolrelaterade 

”saker”. Även en anledning till att inte använda sina smartphones kom fram av en 

deltagare som ansåg att om han aktiverar sig med sin smartphone under 

föreläsningstillfällen kunde han låta bli att gå på föreläsningen. En mer noggrann 

redovisning av resultaten kommer nedan.  

  

En annan orsak till att studenterna väljer att använda sin smartphone under 

föreläsningstillfällena är sociala medier samt spelen som finns i en smartphone. 

Majoriteten av deltagarna svarade att de använde sig av Twitter, Reddit, diverse 

sociala medier samt att de spelade spel. En deltagares motivering löd: 

 

“Kollar oftast Twitter om föreläsaren är dålig. ” – fritextsvar, ID-kod 9 
 

Ytterligare en orsak var att deltagarna fick reda på att de var tvungna att anmäla sig 

inför laborationstillfällen till kursen. Många ville då säkra sin plats och gjorde det via 

sina smartphones. Två deltagares motiveringar löd: 

 

”Kollade schemat och skrev in vilka labbtillfällen som jag skulle ha (vi fick reda på det under 

föreläsningen). Passade även på att sms'a lite i pausen. ”   
- fritextsvar, ID-kod15 
 

”Anmälde mig till labbar som vi ska ha senare, för att platserna snabbt tog slut.”  
– fritextsvar, ID-kod11 
 

Deltagarna ansåg också att de måste kunna svara på sms, mail etc. inom en viss 

tidsgräns efter de fått notifieringar, så inte eventuella missförstånd inträffar. Det 
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hände också att deltagare bestämmer sig för att göra något med sin smartphone under 

pausen och valde att fortsätta vidare in på lektion. Ytterligare deltagares motiveringar 

löd: 

 

”Jag fick en del notifieringar om att folk skrivit till mig om saker som gällde event senare 

planerade under dagen. Det kändes viktigt att svara för att undvika missförstånd.” - 

fritextsvar, ID-kod 9 
 

”Oftast är det svar på meddelanden eller så som jag brukar använda den till. T.ex. om jag 

har en dialog med någon innan jag går in på föreläsningen.”  
– fritextsvar, ID-kod15 

5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultaten från kapitel 4. Resultat för 

problemformuleringens delfrågor från inledningskapitlet så att problemformuleringen 

i helhet kan diskuteras. Slutsatserna sammanställs i kapitel 6. Slutsats.  

5.1 Huvudsakliga problemformuleringen  
Hur uppfattar deltagarna i denna studie att deras inlärnings- och 

koncentrationsförmågor påverkas av närvaron och användandet av smartphones, 

under undersökningens två föreläsningstillfällen? Samt stämmer deras uppfattningar 

överens med inlärningsresultatet från undersökningens föreläsningar?  

 

När det kommer till hur deltagarna i sin helhet uppfattade sin inlärnings- och 

koncentrationsförmåga under undersökningens föreläsningar visade det sig att de 

uppfattade dem som lika bra när de hade sina smartphones närvarande, gentemot när 

de inte hade sina smartphones närvarande. Deltagarna uppfattade dock att deras 

koncentrationsförmåga var sämre när de inte hade sina smartphones närvarande. Detta 

implicerar att deltagarna uppfattar sig ha lärt sig lika bra under föreläsningarna, 

oavsett närvaro av smartphones. Dock var den uppfattade koncentrationsförmågan 

under föreläsningarna bättre med närvaron av smartphones än utan (se fig.8). 

 

Detta skulle kunna förklaras med att deltagarna uppfattade sina selektiva och 

alternerande uppmärksamheter som bättre just på grund av att deras smartphones var 
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inblandade i fokusskiftet. Det kan argumenteras att deltagarna uppfattade sina 

koncentrationsförmågor som bättre just på grund av att de blev mer medvetna om att 

de koncentrerade sig på inlärningsmaterialet när valet av koncentrationsskifte från 

smartphone till föreläsare gjordes. Det är svårt att dra slutsatser huruvida deltagarna 

lyckades uppfylla uppmärksamhetsbegreppens krav ur ett inlärningsperspektiv. Detta 

pga. deltagarnas prefererande inlärningssätt troligtvis är olika, i och med att 

föreläsningar inte är allas prefererande inlärningsmiljö, samt att inlärningsresultatet 

inte gav några slutsatser.  

 

Tidigare studier har påvisat att multitasking med ICT under en inlärningsprocess 

påverkar koncentrationen samt inlärningen, och där av inlärningsresultaten negativt 

(Mayer & Moreno 2003; Junco & Cotten 2011). Dessa påvisningar från tidigare 

studier kunde inte stärkas av den här studien. Detta gäller för båda föreläsningarna 

och betyder att tidigare studiers ståndpunkter inte kan stödjas av den här studiens 

inlärningsresultat hos deltagarna (se fig. 3). Även om det vid första anblick ser ut som 

att deltagarna utan smartphones presterade med ett procentuellt bättre 

inlärningsresultat för undersökningens båda föreläsningar kan detta inte påvisas. Detta 

eftersom staplarna som representerar standardfelen på stapeldiagrammen för 

respektive föreläsning överlappar varandra. Överlappningen av standardfelen betyder 

att resultatet angående under vilka situationer deltagarna presterat bäst, med eller utan 

smartphones, inte kan dras. Resultaten har inte någon signifikans. Inga slutsatser 

huruvida resultatet är signifikant eller inte kan då dras. Av inlärningsresultaten kan 

inte heller slutsatser angående deltagarnas kognitiva förmåga dras gällande 

användning av smartphone som en sekundär uppgift. Jämförs de individuella 

inlärningsresultaten med hur länge alla deltagare använde sina smartphones under 

föreläsningarna kan inga slutsatser dras huruvida den totala tiden av användningen av 

smartphones påverkar inlärningsresultaten. Detta eftersom inget mönster fanns när det 

kom till huruvida liten tidsanvändning av smartphone motsvarade bättre 

inlärningsresultat (se fig.1, 2, 11).  

 

Varför påverkades inte deltagarnas inlärningsresultat mer av närvaron och 

användningen av smartphones under föreläsningstillfällena? Vilket skulle kunna ha 

lett till att inlärningsresultaten med och utan smartphones påvisade liksom tidigare 

studier samt denna studies hypotes (se kapitel 1.5 Hypotes); att multitasking med ICT 
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påverkar koncentrationen, inlärningen och inlärningsresultaten negativt. Deltagares 

sinnes- och hälsotillstånd under undersökningens föreläsningar kan ha varit 

omständigheter som påverkade deltagarnas kognitiva förmåga samt 

inlärningsresultatet negativt. Efter den andra föreläsningen nämnde två deltagare som 

inte hade sina smartphones närvarande att de känt sig sjuka och trötta och på så vis 

inte kunnat vara så koncentrerade under föreläsningen. Deras kognitiva belastning var 

stor. Om dessa deltagare känt sig friskare finns möjligheten att deras kognitiva 

förmåga varit bättre och på så vis påverkat deras inlärningsresultat mer positivt, i och 

med att kognitiv belastning påverkas av personlighet, hälsa, sömn etc. (se kapitel 2.5 

Kognitiv Belastning). Deltagarnas koncentrations- och kognitiva förmåga kan även ha 

påverkats av deras prefererande inlärningssätt under föreläsningstillfällena (se kapitel 

2.2 Inlärning och inlärningsförmåga). Elektroteknikföreläsningarna bestod bland 

annat av genomgångar på skrivtavlan samt illustrationer, och det kan tänkas ha varit 

svårt att täcka alla fyra inlärningssätt och dess kombinationer under 

föreläsningstillfällena. Vid antagandet att alla deltagare i denna studie inte hade exakt 

samma prefererande inlärningssätt kan det förmodas ha påverkat deltagarnas 

inlärningsresultat. Alla lär sig olika och föreläsningar är inte för alla en föredragen 

inlärningsmiljö. Dock är det svårt att kontrollera hur det påverkade deltagarnas 

inlärningsresultat, negativt eller positivt, i och med att deras prefererande 

inlärningssätt var okända.  

 

Att deltagarnas smartphones var närvarande under föreläsningarna behöver dock inte 

garantera att de aktivt användes. Under första föreläsningen var det tre deltagare som 

knappt använde sina smartphones trots att det var tillåtet (se fig.11). En av dessa 

deltagares inlärningsresultat var över 80 % (se fig.1), vilket var ett av de bästa 

resultaten i gruppen vars smartphones var närvarande. I och med att 

deltagargrupperna var en liten population påverkar dessa inlärningsresultatens 

medelvärden märkbart och ”slås därmed inte ut” som de skulle ha gjort om 

undersökningspopulationen varit större (se Metodkritik kapitel 5.3.1 Urvalet av 

deltagare). Detta kan spekuleras vara ett skäl till varför deltagare med närvaron av 

smartphones fick ett så pass bra inlärningsresultat – de använde inte sina smartphones 

aktivt under föreläsningstillfället. Likheten i medelvärdet av inlärningsresultaten för 

den andra föreläsningen (se fig.3) kan även ha berott på att svårighetsgraden på 

föreläsningsinnehållet var mycket högre, jämfört med den första föreläsningen, enligt 
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Mikael Hellgren4. Vilket betyder att även om deltagarna utan smartphones var mer 

koncentrerade, som de tidigare studierna hävdar att personer blir utan användning av 

ICT (Mayer & Moreno 2003; Junco & Cotten 2011), så behöver inte det direkt 

implicera att deras inlärningsresultat skulle blivit bättre än deltagarna vars 

koncentrationsförmåga eventuellt varit sämre. Då ämnet som lärdes ut var rankat som 

svårare. Det kan även argumenteras att de diagnostiska frågorna baserades mycket på 

”utantill-kunskaper” som lärdes ut under föreläsningarna (se kapitel 2.8 Multitasking 

och dess påverkan på inlärning samt 8.3 Bilaga 3 – Diagnostiska frågor). Deltagarna 

som hade sina smartphones närvarande och använde dem blev kanske därmed inte 

lika påverkade av fokusskiftet mellan föreläsningen och smartphonen, vilket snarare 

verkar försvåra en högre förståelse och tillämpning av kunskap (Junco & Cotten 

2012).  

 

Tidigare kunskaper inom elektroteknik är en omständighet som även skulle kunnat 

påverka hur deltagarnas inlärningsresultat blev. Deltagare som under den första 

föreläsningen angav det högsta eller näst högsta på skalan gällande tidigare 

elektronikkunskaper fick sämre inlärningsresultat än deltagare som svarade på den 

lägsta delen av skalan (se fig.1 samt fig.10). Orsakerna bakom detta visade sig vara att 

deltagarna som angett en högre kunskapsnivå hade läst kursen eller en liknande kurs 

tidigare och kände då att de inte behövde koncentrera sig. Det krävdes en högre 

kognitiv belastning än vad deltagarna använde sig av. Medan de andra deltagarna som 

svarade på en lägre del av skalan gällande tidigare elektroteknikkunskaper kände 

behovet att vara mer koncentrerade, de hade en högre kognitiv belastning. På så vis 

påverkades deltagarna av sina tidigare kunskaper – de ”överskattade” sin kunskap och 

fick då ett sämre inlärningsresultat. Vidare påverkade dessa inlärningsresultat 

gruppens medelvärde negativt.  

 

                                                

 
4 Mikael Hellgren, föreläsare och kursansvarig för MF1035, Elektroteknik, media 
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5.2 Problemformuleringens delfrågor  

5.2.1 Första delfrågan  

Finns det någon koppling mellan hur närvaro och användande av smartphones 

påverkar deltagarnas uppfattade koncentrations- och inlärningsförmågor under 

undersökningens föreläsningar? 

 

Jämförs deltagarnas uppfattade inlärnings- och koncentrationsförmåga under 

undersökningens föreläsningar med hur deltagarna uppfattade sina inlärnings- och 

koncentrationsförmågor under övriga föreläsningar visar det sig att båda förmågorna 

uppfattas som bättre under studiens gång, oavsett närvaro av smartphones eller inte 

(se fig.8). Detta kan bero på deltagares önskan att vara aktiva vid en ny kursstart (se 

citat kapitel 4.3.1. Första föreläsningen) samt att de var medvetna om att det var 

obligatorisk närvaro för detta moment i studien och var därmed kanske mer 

uppmärksamma då de eventuellt förväntade sig att någonting skulle inträffa. 

Deltagarna uppfattade koncentrationsförmågan som sämre när de inte hade sina 

smartphones närvarande under undersökningens föreläsningar. Utöver det uppfattade 

deltagarna sina inlärningsförmågor lika, oberoende närvaron av smartphone eller inte 

(se fig.8). Detta behöver inte betyda att deltagarna inte tyckte att deras inlärnings- och 

koncentrationsförmågor påverkades av närvaron och användningen av smartphones. 

Nästan alla deltagare höll med om att närvaron och användningen av egen eller andras 

smartphones påverkar inlärnings- och koncentrationsförmågan negativt (se citat 

kapitel 4.3.1 Första föreläsningen - 4.3.2 Andra föreläsningen). Vid jämförelse mellan 

uppfattade inlärningsförmågor och inlärningsresultat (se fig.1, 2, 4, 6) tycks de 

deltagarna som uppskattat sin inlärningsförmåga som störst också ha de bästa 

inlärningsresultaten under första föreläsningen. Däremot fanns det deltagare vars 

uppfattade inlärningsförmåga inte stämde med deras inlärningsresultat, vid jämförelse 

med de andra deltagarnas uppfattningar och inlärningsresultat. Ofta under andra 

föreläsningen stämde inte deltagarnas uppskattade inlärningsförmågor med 

inlärningsresultaten. Detta skulle kunna förklaras genom att en skala som mäter 

uppskattad inlärningsförmåga är högt subjektiv. Risken att deltagarna tolkade denna 

skala individuellt skulle kunna vara ett skäl till varför dessa resultat ser ut som de gör 

vid jämförelse mellan uppskattad inlärningsförmåga och inlärningsresultat (se 

Metodkritik kapitel 5.3.4 Enkäter).  
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5.2.2 Andra delfrågan 

Hur anser deltagarna att personers inlärnings- och koncentrationsförmågor generellt 

påverkas med närvaro och användning av smartphones? Samt stämmer detta överens 

med hur deltagarna uppfattar sin egen användning av smartphones och dess 

påverkan på deras inlärnings- och koncentrationsförmåga?  

 

Samtliga av deltagarnas uppfattning om hur närvaron och användningen av 

smartphone generellt påverkade personers inlärnings- och koncentrationsförmågor låg 

på den översta delen på en skala mellan ett och sex (se fig.9). Medianen av dessa 

uppfattade inlärnings- och koncentrationsförmågor låg på fem och en halv respektive 

fem (se Tabell 1). Vilket tyder på att deltagarna är väl medvetna om att användning av 

smartphones under inlärningsprocesser generellt påverkar koncentrationen och 

inlärningen negativt. Vid jämförelse mellan hur deltagarna uppfattade att närvaron 

och användning av smartphones påverkade deras egna inlärnings- och 

koncentrationsförmågor under undersökningen med deras generella uppfattning ovan, 

visar det sig att skillnaden är ett respektive ett och ett halvt skalsteg (se fig.8 samt 

fig.9). Denna jämförelse tyder på att deltagarna uppfattar att personer generellt 

påverkas mer negativt av närvaro och användning av smartphones än vad de själva 

gjorde under undersökningens föreläsningar. Det betyder att deltagarna uppfattar sin 

kognitiva förmåga som bättre än andras och det kräver mindre kognitiv belastning för 

deras del att använda sig av sin smartphone under undersökningens 

föreläsningstillfällen än vad det gör för andra personer. Detta säger dock inte att 

deltagarna inte tycker sig påverkas negativt då många av deltagarna nämnt att de 

koncentrerar sig bättre utan närvaro och användande av smartphones. Resultatet tyder 

bara på att de tycker sig hantera det bättre än andra.  
 

5.2.3 Tredje delfrågan 

Vilka är orsakerna bakom deltagarnas användande av smartphones under 

undersökningens föreläsningstillfällen? 

  

Deltagarna i denna studie är påtagligt medvetna om att närvaro och användande av 

smartphones under föreläsningstillfällen påverkar inlärnings- och 
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koncentrationsförmågan negativt (se fig.9). Ändå använder många deltagare sina 

smartphones under undersökningens föreläsningar (se fig.11 samt kapitel 8.4 Bilaga 4 

- Användningsområde) för att de vill skicka meddelanden, email, varit trötta etc. (se 

kapitel 4.4.4 Anledningar för användning av smartphone under föreläsningarna). Det 

finns mindre ansträngande saker att göra än att koncentrera sig på föreläsningarna 

vilket Junco och Cotten (2012) hävdar är en orsak till varför studenter fortsätter 

använda tillämpa multitasking. Även fast de är medvetna om att det påverkar dem 

negativt. Detta skulle kunna bero på illusorisk överlägsenhet (se kapitel 2.11 Illusory 

superiority) hos deltagarna, att de uppfattar sig själva kunna hantera användningen av 

sin smartphone under undersökningens föreläsningar bättre än vad de uppfattar andra 

personer göra (se kapitel 5.2.2 Andra delfrågan) (Vuilleumier et al. 2001; Hoorens 

1993).   

 

5.3 Metodkritik  

5.3.1 Urvalet av deltagare 

Urvalet av deltagare i studien var tolv studenter från Medieteknik-programmet på 

Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Eftersom antal deltagare var en så pass 

liten population kan resultaten och slutsatserna i denna studie inte vara representativa 

för en större population i samma målgrupp. Dessa resultat är inte heller representativa 

av samma anledning för övriga studenter på Kungliga Tekniska Högskolan eller 

övriga skolor. Det hade varit fördelaktigt att avgränsa deltagarna till studenter som 

inte läst kursen innan samt som var flitiga användare av smartphones under 

föreläsningstillfällen. Detta för att försäkra att alla deltagare låg på en relativt likartad 

kunskapsnivå samt för att öka sannolikheten att deltagarna verkligen använde sina 

smartphones under föreläsningstillfällena de var tillåtna att göra det. På så vis skulle 

kanske kontrasten i användningen av smartphones leda till ett resultat där skillnaden 

på användning av smartphones och inte blev mer tydligt under inlärningsprocessen. 

 

5.3.2 Instruktioner  

Då deltagarna fått instruktioner innan föreläsningarna att de skulle infinna sig på 

dessa föreläsningar med eller utan smartphones finns en risk att de anade att 

någonting skulle ske under föreläsningarna. Deltagarna skulle därmed kunna varit mer 
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uppmärksamma under föreläsningen än vad de vanligtvis skulle varit. Detta stöds av 

fig.8 i kapitel 4 som tyder på att deltagarna uppfattade att inlärnings- och 

koncentrationsförmågan var högre under de två föreläsningarna i undersökningen än 

hur de brukar uppfatta dem under övriga föreläsningar. Detta kan också bero på att det 

var den första föreläsningen på en ny kurs för deltagarna vilket brukar leda till att 

koncentrationsförmågan är högre än den riskerar vara då kursen fortskridit en tid. 

 

5.3.3 Undersökningen 

Det hade varit bra om studien bestod av flera undersökningstillfällen, tillsammans 

med det som redovisas i kapitel 5.3.1 Urvalet av deltagare, för att slutsatserna skulle 

kunna blivit mer representativa. Även fler deltagare hade varit fördelaktigt, för att 

individuella avvikelser inte skulle få ett så stort inflytande på resultaten. Fler antal 

frågor under undersökningsmomentet skulle kunna ha lett till ett mer noggrant resultat 

gällande hur deltagarnas inlärningsförmåga var under föreläsningarna. Under första 

föreläsningen fanns det frågor som hade flera rätta svarsalternativ. Flera rätta svar 

gjorde det lättare för deltagarna att chansa sig till rätt svar och på så vis framstå som 

att de lärt sig föreläsningens innehåll, när de i själva verket kanske inte gjort det. 

Föreläsningsmiljön kan ha lett till att deltagarna diskuterade svarsalternativen med 

varandra under undersökningstillfället med diagnostiska frågorna, även fast de blev 

instruerade att inte göra det, vilket leder till eventuellt bättre registrerat 

inlärningsresultat.  

 

5.3.4 Enkäter  

Frågorna i Efter-Föreläsning-Enkäterna hade svarsskalor mellan 1-6, där 1 

representerade ”Mycket dålig (Lyssnade knappt på vad föreläsaren sa)” och 6 

representerade ”Mycket bra (lyssnade på allt föreläsaren sa)”. Deltagarnas tolkning av 

de olika “gränsvalen” kan ha varit väldigt subjektivt, vilket kan ha lett till att 

deltagarna tolkat skalorna annorlunda än vad som var menat vid utformningen av 

dem. Även för den Avslutande enkäten som hade svarsskalor mellan 1-6 (1 står för 

“Inget alls” och 6 står för “Väldigt mycket” i och med hur smartphone generellt 

påverkar personers koncentrations- och inlärningsförmågan). Dessa gränsval skulle 

kunnat vara mer förklarande. En deltagare angav i ett fristående svar hur han tolkat 

“väldigt mycket” vilket tyder på att ”gränsvalen” blev individuellt subjektivt tolkade 
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och att detta i sin tur kan ha påverkat resultaten av enkäterna. Dock var frågorna 

formulerade hur deltagarna uppfattade inlärnings- och koncentrationsförmågor och 

kan då argumenteras för att den subjektiva tolkningen inte hade någon större tyngd på 

resultatet i och med att det handlade om deras uppfattning.   

 

5.3.5 Användningen av Smartphone  

Registreringen av användandet av smartphone under undersökningens föreläsningar 

visade hur studenterna använt sig av sina smartphones (se kapitel 8.4 Bilaga 4 - 

Användningsområde). Det som däremot inte kunde visas var vad deltagarna gjorde 

under sitt internetsurfande, vad de chattade om etc. så slutsatsen att de inte användes i 

föreläsningssyfte kan inte dras. Däremot kan det argumenteras att även om deltagarna 

kollade upp hjälpmedel för att exempelvis förstå termer som föreläsaren nämnt, så 

kan skiftningen av koncentration som sker även ha påverkat deltagarens koncentration 

av det som föreläsaren lärde ut vid det tillfället (Mayer & Moreno 2003).   

 

5.4 Framtida forskning  
Framtida forskning inom området inlärning i samband med användning av ICT vore 

att fokusera kring hur studenterna uppfattar multitasking i olika inlärningsprocesser. 

Detta för att få en närmre förståelse för hur studenter resonerar kring sitt ICT 

användande, vilket är fördelaktigt för både lärare och studenter. Genom mer forskning 

i området kan inlärnings- och koncentrationsproblemet i multitaskande situationer 

förbättras.  

6 Slutsats  
Deltagarna uppfattade sina inlärnings- och koncentrationsförmågor under 

undersökningens föreläsningar som lika i tre av fyra situationer, oavsett närvaro av 

smartphone eller inte. När deltagarnas smartphone var närvarande uppfattade de sin 

koncentrationsförmåga som bättre än när deras smartphones inte var närvarande. 

Dock ansåg de flesta av deltagarna att användningen av smartphones under 

föreläsningstillfällena påverkade deras koncentration, den kognitiva belastningen blev 

hög.  
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Inga signifikanta slutsatser kunde dras angående hur deltagarna uppfattade sina 

inlärnings- och koncentrationsförmågor under föreläsningarna gentemot deras 

inlärningsresultat. Orsaker till varför deltagarnas inlärningsresultat inte påverkades 

mer av närvaron och användningen av smartphones kan ha berott på sinnes- och 

hälsotillstånd, närvaro av smartphones som inte direkt implicerade användning, högre 

svårighetsgrad på andra föreläsningen, diagnostiska frågorna kan ha varit mer 

”utantill-kunskaper” som då inte påverkas så mycket av multitasking (Junco & Cotten 

2012) samt tidigare kunskaper i elektroteknik (se kapitel 5.1 Huvudsakliga 

problemformuleringen).  

 

Inga slutsatser angående de individuella tidsregistreringarna av smartphone-

användandet under föreläsningarna gentemot de individuella inlärningsresultaten 

kunde dras. Detta för att inget tydligt mönster kunde hittas, troligen på grund av för få 

deltagare och antal undersökningstillfällen.  

 

Vid jämförelse mellan deltagarnas individuellt uppskattade inlärningsförmåga och 

inlärningsresultat lyckades majoriteten av deltagarna inte ange en uppskattad 

inlärningsförmåga som motsvarade deras individuella inlärningsresultat.  

 

Deltagarnas uppskattade sina inlärnings- och koncentrationsförmågor under 

undersökningens föreläsningar som högre vid jämförelsen med hur de uppskattade 

hur personers inlärnings- och koncentrationsförmåga generellt påverkas av närvaro 

och användning av smartphones. Slutsatsen av dessa resultat tycks påvisa att 

deltagarna tycker sig själva ha en bättre förmåga att koncentrera och lära sig med 

närvaro och användning av smartphones än vad de uppfattar andra personer har. 

Deltagarnas uppfattade kognitiva förmågor är således bättre än uppfattningen av 

andras kognitiva förmågor.  

 

Deltagarna i denna studie bestod av en mycket liten population och 

undersökningsmomentet bestod av få upprepade undersökningar. Detta betyder att 

inga slutsatser kan dras huruvida de sammanställda individuella resultaten i denna 

studie är representativa.   
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7.1 Bilaga 1 – Efter-Föreläsning-Enkät 

7.1.1 Bilaga 1.1 Med närvaro av smartphone 

 



 44 

 



 45 

 



 46 

7.1.2 Bilaga 1.2 Utan närvaro av smartphone 
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7.2 Bilaga 2 – Avslutande Enkät 
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7.3 Bilaga 3 - Diagnostiska frågor 
Presentationen såg ut som exempelbilden nedan. De diagnostiska frågorna för 

respektive föreläsning presenteras i delkapitlen nedan. De rätta svaren har markerats 

med grönt. Alla rätt svar är också angivna i slutet efter alla frågor nedan.    
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7.3.1 Föreläsning 1 

1. Följande karaktäriserar kondensatorn: (2 av 4 rätt) 

a) Strömtrög 

b) Spänningströg 

c) Kan lagra energi 

d) Kan lagra ström 

2. Följande karaktäriserar Induktorn (spolen): (2 av 4 rätt) 

a) Strömtrög 

b) Spänningströg 

c) Kan lagra energi 

d) Kan lagra spänning 

3. Ohms lag ser ut som följer:  

a) I=R/U 

b) R=U*I 

c) U=I/R 

d) I=U/R 

4. Kirchhoffs spänningslag för följande figur blir: 

a) U-U1/R1-U2/R2=0 

b) R2*I+R1*I-U=0 

c) U-R1*I-R2*I=0 

d) I-U/R1-U/R2=0 

 

 

5. En DC-motor kan modelleras som med en enkel modell enligt föreläsningen, 

modellen innehåller: 

a) En resistans, en pålagd spänning samt en spänningskälla i serie. 

b) En resistans, en kapacitans samt en spänningskälla i serie. 

c) En pålagd spänning en resistans samt en kondensator i serie. 

d) En resistans i serie med två komponenter i parallell, en pålagd spänning och 

en spänningskälla 

I

+
U

R1 U1

U2R2

+

+
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6. Vad innebär (PWM) Pulsbreddsmodulering av signal? 

a) Amplituden varierar med information 

b) Frekvensen varierar med information 

c) Förhållandet mellan amplitud och frekvens varierar med informationen 

d) Förhållandet mellan tiderna för hög och låg amplitud varierar med 

informationen 

Rätt svar denna vecka: 

1 b) eller c), 2 a) eller c), 3 d), 4 b) eller c), 5 a), 6 d) 

7.3.2 Föreläsning 2 

1. En zenerdiod används framför allt till: 

a. Belysning 

b. Ljusdetektor 

c. Likriktare 

d. Spänningsstabilisator 

2. N-typ transistor kopplas vanligen: 

a. I serie med lasten och lasten kopplad till Source-pinne 

b. Parallellt med lasten. 

c. I serie med lasten och lasten kopplad till Drain-pinne. 

d. I serie med lasten och lasten kopplad till Gate-pinne. 

3. Det viktigaste för att en N-typ transistor skall få låg resistans för lasten är: 

a. Att pålagd styrspänning är högre än 0 

b. Att pålagd styrspänning är lika med spänningen på Source-pinnen 

c. Att pålagd styrspänning är betydligt större än ”threshold” spänning. 

d. Att pålagd styrspänning är lika med ”threshold” spänningen. 

4. En H-brygga används för att styra en DC-motor. Följande stämmer: 

a. För att motorn skall rotera måste strömmen passera 2 transistorer 

b. För att motorn skall rotera måste strömmen passera två dioder 

c. När alla 4 transistorer är stängda passerar ingen ström igenom motorn. 

d. Det räcker med att en transistor öppnar för att motorn skall börja rotera. 

5. För att åstadkomma alla färger med lysdioder görs följande: 
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a. Olika spänning läggs på de olika dioderna 

b. 3 lika dioder får spänning under olika lång tid 

c. Strömmen varieras analogt över dioden 

d. Strömmen pulsas olika lång tid över dioden. 

Rätt rad denna vecka: 

1 d), 2 c), 3 c), 4 a), 5 d) 

7.4 Bilaga 4 - Användningsområde  

 
Deltagarnas största användningsområden i deras användande av sina smartphones under studiens föreläsningar. 

Baserat på registrerad dataanvändning exporterat från appen ”App Usage Tracker”.  

7.5 Bilaga 5 – Uträkning av standardfel  
 

Första föreläsningen: Utan smartphone Första föreläsningen: Med smartphone 
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11,32002019 16,73320053 

4,278565466 6,575712889 

Andra föreläsningen: Med smartphone Andra föreläsningen: Utan smartphone 

80 80 

60 80 

40 60 

60 40 

80 60 

40  
80  
17,99470822 16,73320053 

6,801360408 7,483314774 
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7.6 Bilaga 6 – Deltagande i alla moment 
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