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Introduktion
Om dette projekt, bogen og os
Denne bog beskriver resultaterne af forskningsprojektet ‚Beyond Technology‘
finansieret af Nordplus Junior (http://www.beyondtechnology.eu).
Projektet blev udført i tre lande, Danmark, Sverige og Finland af studerende,
lærere og forskere fra Sofiendalskolen, Aalborg, Danmark sammen med
Aalborg Universitet, Ribbybergskolan, Haninge, Sverige sammen med KTH
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige og Viikki University Training
School, Helsinki sammen med Helsinki University, Finland.
Målet med projektet var todelt: For det første ønskede vi at identificere
praksis og anvendelighed når grundskoleelever bruger ‚Bring Your Own
Device‘ -teknologi (BYOD) på skolen. Sådan teknologi kan omfatte
enhver form for smart teknologi (telefoner, tablets), men også kameraer,
digitale ure og ethvert program, som de nævnte enheder bruger til at
få adgang til oplysninger eller indsamle data. For det andet var vi
interesseret i, hvordan teknologi ejet af skolerne bruges til at skabe
forbindelse med enhederne, også hvis de bruges til at indsamle information
fra eleverne.
Vores hensigt var at undersøge denne praksis i tre lande, for at se, om der
er forskelle eller ligheder i praksis, herunder dem, der har at gøre med
tilliden til håndtering af information med teknologi. Vi ønskede at undersøge,
hvad det betyder for lærere og elever i skolen, især når eleverne medbringer
deres egen teknologi (computere, telefoner) til skolen. Projektet involverede
netværkssamarbejde og samarbejdsundersøgelser af lærere, elever og
forskere. Det resulterede i produktionen af en række materialer og ressourcer,
der deles offentligt, af vores indtryk af mulighederne og udfordringerne ved
at arbejde med digitale enheder i skolen.
Målet om at samle forskellig viden og praksis på tværs af tre nordiske
lande såvel som på tværs af grupper af elever, lærere, forskere og familier,
viste sig at være frugtbart. Vi bemærkede, at pædagogisk praksis skal
forstås i sin kontekst. Det betyder, at alle de deltagende lande havde
fælles problemer, forhåbninger, bekymringer og praktiske oplevelser
vedrørende teknologi i klasseværelserne, men at der også var forskelle.
Forskellige kulturer, læringsmiljøer, vaner og rutiner påvirker teknologibrug i
klasseværelserne. Billedet af elevejet teknologi på skolerne er ikke
kun rosenrødt, snarere kommer potentialerne og løfterne ofte med
udfordringer.
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I denne bog præsenterer vi historier, der kom ud af vores fælles arbejde. Vi
håber, at de kan have relevans for andre lærere, læreruddannere, forskere
eller voksne med interesse for, hvordan teknologi påvirker de unges liv.

Historierne, vi identificerede og deler i denne
bog:
• Teknologibrug og integration af lærere i skolen (kapitel 3 og 4)
• Mobiltelefoner i unges liv (kapitel 5,6,7 og 8)
• Teknologi på farten (kapitel 2)
Hver historie repræsenterer en indsigt og oplevelser fra et lands kontekst,
men vi mener, at denne praksis er relevant på tværs af landesammenhænge.

Baggrund for den forskning, der blev udført
i dette projekt
Dette projekt handlede først og fremmest om netværk og udveksling af
erfaringer. Vi har imidlertid også forsket, og vores tilgang er blevet formet af
sociokulturelle og sociomateriale / posthumanistiske teorier (se for eksempel
Taylor & Hughes, 2016). Brug af disse rammer betyder, at vi undersøger
læring som en social proces, der er formet af samlingen af mennesker,
samfund, materialer, ideer, miljøer og rum. Med en særlig interesse for
teknologien i klasseværelserne anvendte projektet etnografisk - antropologiske
metoder. De specifikke metoder varierede på tværs af de forskellige
forskningsteams, men vores indsamlede data inkluderede interviews,
dokumentanalyse og klasseværelsesobservationer, hvor vi anvendte
feltnotater, video- og lydoptagelser. Et stort fokus i vores projekt var
samarbejdet med lærere, eleverne og til tider deres forældre. I vores analyse
undersøgte vi denne information ofte sammen med lærere og eleverne for at
zoome ind og ud fra makro- til meso- og ned til mikroniveauet i analysen.
Vores fælles diskussioner på tværs af landesammenhænge gjorde det muligt
for os at reflektere vores egen praksis og modtage værdifuld feedback fra
hinanden.
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2 Et ”smart“ museumsbesøg

med telefonerne
Af
a Björ
k
&
Eva H
artell
Helen

Om mobiltelefonerne skal være eller ikke være i undervisningen er et
tidstypisk problem, som lærere over hele verden kæmper med. Dette kapitel
præsenterer et eksempel, hvor vi har forsøgt at inkludere mobiltelefoner som
en læringsressource. Forsøget lykkedes, til at begynde med, ikke så godt,
men ved muligheden for at genoverveje processen, forbedres det.
De klassiske hv-spørgsmål; hvordan, hvad og hvorfor, har endnu engang
fået opmærksomhed med adgangen til mobiltelefoner i børn og voksnes
hverdag da disse også har påvirket, hvad der sker i skolerne. I løbet af de
sidste tre år har vi haft flere diskussioner i klassen om, hvordan vi bruger
internettet og vores mobiltelefoner på en god og sikker måde, men også om
hvordan mobiltelefonen kan bruges som et aktiv i undervisningen.
I begyndelsen af 2016 havde vi et mobilforbud på vores skole. Vores skole
havde knap et par digitale enheder, som elever kunne bruge, og det er ikke
tilladt at bede elever (ikke engang dem, der har) om at medbringe deres
egne digitale enheder (f.eks. Computere eller iPads), som skoler ser ud til at
kunne gøre i andre lande. Dette gjorde det meget vanskelige at søge
information online eller dokumentere ved fotografier, eksempelvis. Dette
blev løst ved at hele klassen gik sammen, eller ved at eleverne fik lov til at
bruge deres egne mobiltelefoner i skolen. men dokumentationen håndteredes
dog hovedsageligt af læreren. De fleste elever havde deres egne
mobiltelefoner, men ikke alle bragte dem med i skolen hver dag.

Første forsøg - Et besøg på
middelaldermuseet
Efter en kort introduktion og gennemgang middelalderen, hvor de
studerendes interesse for tidsperioden blev vakt, blev de opdelt i grupper,
der fik til opgave at fordybe sig i et bestemt fagområde, f.eks. pigers
hverdagssituation eller mad i middelalderen. Grupperne indsamlede fakta
og præsenterede det for deres klassekammerater i slutningen af forløbet.
Forløbet omfattede et besøg på Middelaldermuseet i Stockholm, hvor de
skulle indsamle information om deres emne, og de blev opfordret til at bruge
deres mobiltelefoner til at dokumentere besøget. Dette var første gang, vi
opmuntrede studerende til at bruge mobiltelefoner under et studiebesøg.
Da vi ankom til museet, gennemgik vi endnu engang, hvad de skulle og
hvad formålet var med besøget. Trods omhyggelige forberedelser
bemærkede vi ganske hurtigt, at flere grupper havde svært ved at fokusere
på opgaven. Det virkede som om at eleverne havde for travlt.
Da vi kom tilbage på skolen, og eleverne begyndte at arbejde, opdagede
de snart, at deres billeder var mere eller mindre ubrugelige (figur 1). Deres
forventning var, som vi voksnes, at mobiltelefonerne ville være en stor hjælp.
6

Det viste sig ikke at være sandt. Eleverne havde taget masser af (med vægt
på masser (?!)) billeder uden direkte at vide, hvad de tog billeder af.
Skuffelsen blandt eleverne var stor.
”Det startede med, at klassen blev opdelt i grupper, der sammen skulle
gå rundt og indsamle information om middelalderen ved hjælp af
mobiltelefonerne. Problemet var, at mange af os ikke stoppede og
læste informationen, hvilket resulterede i, at næsten alle bare løb rundt
og tog billeder af hvert skilt, de kunne finde. Grupperne blev delt, og
billederne var uskarpe og næsten umulige at læse. Da vi kom tilbage
til skolen, måtte vi i stedet finde oplysningerne online. ” Ellinor, 10 år
”Det gik sådan, fordi jeg ikke gennemgik billederne, da jeg havde
taget dem, så nogle blev uskarpe, og derfor var de vanskelige at læse
teksten på.“ Stefan, 10 år
Efterfølgende er det let at se, hvordan vi kunne har gjort det bedre, men i
øjeblikket troede vi, at vi havde forberedt os godt.
Sammen diskuterede vi, hvordan de kunne gøre det bedre næste gang.
Eleverne var både kloge og reflekterede og præsenterede fornuftige forslag
til, hvad der kunne gøres for at forbedre studiebesøget. Heldigvis fik
vi muligheden for, kort tid efter første besøg, at komme på studiebesøg
ved installationen “100 innovationer” på Nationalmuseet for videnskab og
teknologi i Stockholm.
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2 Et ”smart“ museumsbesøg

med telefonerne
Andet forsøg - Nationalmuseet for
videnskab og teknologi [Tekniska museet]
I grupper skulle eleverne nu vælge en innovation og finde information om
den og derefter præsentere det for klassen. Igen var det tilladt at dokumentere
med deres mobiltelefoner.
Vi diskuterede igen, hvad der var gået galt ved det forrige museumsbesøg
(på Middelaldermuseet), og hvad der var vigtigt at overveje denne gang.
Eleverne foreslog følgende:
• Udpeg en person, der tager billeder og noter
• Drøft i gruppen, hvad der skal dokumenteres / tages billeder af
• Kontroller billederne, efter at de er taget, for at sikre at kvaliteten er god nok
• Hold fokus på opgaven
Den næste studietur gik meget bedre. Eleverne var mere fokuserede og
kunne udføre opgaven på en meget mere tilfredsstillende måde. Næsten alle
grupper var tilfredse med deres arbejde, og alle kunne bruge de oplysninger,
de indsamlede til deres arbejde, da de kom tilbage til skolen.

”Det gik bedre denne gang, hvor kun én person tog billederne i stedet
for os alle.“
Algot
”Det gik rigtig godt på Nationalmuseet for videnskab og teknologi. Vi
valgte meget omhyggeligt, hvad vi skulle fotografere for at få det, vi
havde brug for / ønsket.”
Kendra
”Det er vigtigt at ikke fotografere andre mennesker, for enten ønsker
de ikke at blive fotograferet af, eller måske må de ikke blive
fotograferet. Det er også vigtigt at fokusere på det, du skal så du sikre
dig, at du har noget at skrive eller arbejde med, når du kommer
tilbage til klassen.”
Tove

Eksemplerne ovenfor handler om at inkludere mobiltelefoner som værktøjer
på studieture, men det handler også om mere end det. Selvom elever er vant
til at håndtere deres mobiltelefoner, betyder det ikke, at de ved, hvordan de
skal håndtere dem som en læringsressource. Der er sket meget under dette
treårige projekt indenfor og udenfor skolen. For eksempel har vi øget
mængden af digitale enheder på skolen, og disse digitale værktøjer bruges
mere til undervisning end de blev gjort, da projektet startede. Mobiltelefoner
er vokset til at være en del større af hverdagen, og mange unge mennesker
i dag er opmærksomme på både fordele og ulemper ved brugen af
mobiltelefoner både derhjemme og i skolen. Læreren spiller dog en vigtig
rolle i at fremme dette, og det ved eleverne.
8
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Videnskab er som

at lægge puslespil
Af
P
oulsen
Mathi
,
as Mo
se Ole
sen &
Kathri
n Otre
l-Cass
Bjarne

– hvordan kan digitalteknologi passe
ind i denne sammenhæng?
Værktøjer og informationskompetencer
Naturfaglige undersøgelser kræver, at eleverne bruger værktøjer og
forskellige former for ressourcer. Disse materialer støtter og former karakteren
af, hvad der kan undersøges, og hvilke erfaringer eleverne har. Vores
refleksioner i de følgende eksempler er baseret på undervisning af under
søgelsesbaseret videnskab (inquiry based science) og at åbne klasseværelset
op for at give eleverne mulighed for at anvende forskellige digitale
teknologier, nogle udvalgt af lærerne nogle udvalgt af de eleverne selv.

Søgemaskiner
Når elever søger information på internettet, bruger de typisk større søgemaskiner
såsom google.com og bing.com. Disse søgemaskiners funktion er primært at
have overblikket over, hvad der allerede eksisterer på internettet, for dem som
har brug for det. Dog er der visse udfordringer forbundet med informationssøgning
generelt og muligvis endnu flere, når man tager digitale teknologier i brug.
Først for fremmest er der den kritiske sans for, om den fundne information
overhovedet er valid og fyldestgørende. Hermed menes, at information kan
have været faktuelt korrekt, men er blevet forældet siden sidste opdatering,
samt om informationen går dybt nok ned i substansen, så man reelt får alle
nuancerne i emnet med. Når dette er afklaret skal man have indsigt i, om
den fundne information er brugbart i den kontekst man skal bruge det i.
Dette er der ikke noget nyt i, da dette også er en udfordring i den analoge
informationssøgning.
En anden, og måske uset, udfordring ved moderne informationssøgning via
store søgemaskiner er, at disse er drevet af virksomheder med økonomiske
interesser. Dette ses blandt andet ved, at flere søgeresultater er sponserede altså højt rangerede resultater betalt af andre interessenter for at få et
budskab frem.
De virksomheder der driver søgemaskinerne, kæmper også om at være de
bedste. Hvor et virkemiddel er, at vise brugeren de resultater, som virksomheden
tror passer bedst til brugeren. Dette er baseret på cookies og andre
informationer som der kan være indsamlet over tid fx køn, alder og interesser.
I vores undervisningsforløb om astronomi i 8. klasse, var der nogle elever der
blev interesserede i, hvordan et gyroskop virker. Hertil fik de et søgeresultatet
der omhandlede en kommerciel film om “fidget spinner movie”. Hvilket
passede meget godt til, hvad elever i den periode kunne finde på at søge på,
men overhovedet ikke relevant iht. deres opgave om astronomi eller gyroskop.
10
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Videnskab er som

at lægge puslespil
– hvordan kan digitalteknologi passe
ind i denne sammenhæng?

Padlet
Padlet (padlet.com) er en virtuel opslagstavle, der er velegnet til at indlede
undervisningsforløb, hvor der skal fokuseres på allerede eksisterende
viden og forforståelse hos eleverne. Kombinerer man en konstruktivistisk
læringstilgang med puslespilsanalogien viser meningsfuldheden sig ved
brugen af Padlet. Den eksisterende viden formuleres sprogligt og synliggøres
og ny viden dukker frem via andres input. Der er ikke nødvendigvis
sammenhæng og logik i de formulerede og synlige opslag, men de kan
danne baggrund for en forstyrrelse og en proces, der fører til omstrukturering
af viden og dermed læring hos eleven. Brikkerne falder efterhånden på
plads.
Når der skal genereres ideer, indfald og forskelle i synsvinkler fra en gruppe
og gruppen skal kunne dels se og dels lade sig inspirere af hinandens
bidrag, kan den digitale opslagstavle Padlet være hensigtsmæssig.

Tænker gennem simuleringer
Inquiry based science education (IBSE) er en pædagogik, der prioriterer,
læringsprocessen og læringsproduktet. Det betyder at det ikke kun drejer
sig om at lære at stille spørgsmål, men også om at lære, hvordan viden
skabes, valideres og kommunikeres. Dette opnås typisk, når eleverne får
mulighed for at udføre deres egne videnskabelige undersøgelser. Det er dog
ofte en udfordring at foretage“rigtige“ udforskninger (tid / rum / sikkerhed).
Computersimuleringer kan bruges til at supplere det, elever kan foretage af
undersøgelser i klassen eller i feltarbejdet og har den fordel, at eleverne kan
stille „hvad hvis“ spørgsmål, da simuleringerne typisk indeholder et antal
udvalgte variabler, der kan ændres eller tilpasses.
I vores klasseværelser har eleverne fundet computersimuleringer på
internettet. Efterfølgende viste de det til deres lærer for at sikre, at
simuleringsværktøjet ville være „korrekt“ i brugen til at støtte elevernes
undersøgelse. Lærere og elever eksperimenterede og udforskede
simuleringen sammen for at finde ud af, hvad der kan læres med den.
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Padlet giver mulighed for anonymitet for den, der ønsker det og samtidig
mulighed for at bidrage så inputtet er synligt for andre momentant. Den ene
ide eller det ene indfald kan resultere i andre og nye og der kan skabes en
hel kaskade af sammenhængende ideer. Ingen bidrag sorteres fra i første
omgang og der er plads til det skæve indfald, der pludselig udfolder helt
andre vinkler på en udfordring. Der er ingen prioriteter i indfaldene og
bidragsyderen med få indfald skiller sig ikke ud fra hende med mange.
Kvantitet betyder ikke nødvendigvis kvalitet. Værktøjet giver mulighed for at
ordne og organisere indfald efter forskellige principper og logiske niveauer.
Padlet arbejder on-line og kan anvendes af personer, der sidder i samme
rum eller hver for sig og over lange afstande.
Padlet er tilgængelig fra såvel smartphone, tablet som pc eller chromebook
og er som sådan uafhængig af hvilken device, der er tilgængelig.
Ideer til Padlet kan indføres simultant eller tidsforskudt og Padletten kan
gemmes og bearbejdes senere. En ulempe kan være at useriøse ideer og
indfald ikke sorteres fra, men optræder på lige fod med andre bidrag og
kan dermed udløse forvirring og tab af fokus.
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En introduktion af micro:bit

i den svenske folkeskole
Af
w Doy
le,
Eva H
artell
& Hel
ena B
jörk
Andre

Læreplaner varierer i forskellige kontekster, men programmering er til stede
i mange landes skoler. Programmering blev introduceret som et kernefag i
det svenske teknologifag i 2018 (SNAE, 2018), og læreren kan beslutte,
hvordan man skal fortolke og udøver det i klasseværelset. Det anerkendes,
at lærere ikke ofte har kompetencerne i indholdet eller sikkerheden til at
undervise i ‚nye‘ emner, når de er knyttet til læseplanen. Dette kapitel
rapporterer om en kortvarig intervention et svensk klasseværelse, der er
beregnet til at støtte lærere i at bygge bro over kløften i at undervise i
programmering i folkeskolen.

Introduktionen af programmering og
micro:bit
Indførelsen af programmering som en del af Teknologifaget har været
omgivet af mange spørgsmål og overvejelser, såsom indholdet af
programmering og hvordan det skal undervises, herunder stilladsering og
progression.

Den første lektion fokuserede på introduktionen af programmering, koncepter
som input-process-output samt software og hardware. Efterfulgt af en
diskussion om, hvad der programmeres, og hvad der er programmeret?
Tilgangen førte til at lektionen udfoldede sig i et online-interface, hvor
eleverne efter en kort introduktion til arbejdsområdet og outputområdet blev
ledt trin for trin gennem en simpel aktivitet - brug af LED‘erne til at skrive
deres navn. Målet her var at gøre alle elever fortrolige med interfacet og
vise, hvordan de derefter kan programmere deres virtuelle enhed. I slutningen
af lektionen fik læreren og eleverne vist online supportmateriale og
vejledninger. Før den følgende lektion blev eleverne bedt om at udforske
andre muligheder. I den indledende lektion besluttede teamet ikke at
introducere den fysiske ressource.
Den anden aktivitet begyndte med en gennemgang, hvor eleverne blev bedt
om at genskabe den foregående aktivitet med en vis vejledning. Derefter
observerede klassen udviklingen af et sten-papir-saks-spil (fig. 2) og brugte
tid på at genskabe koden dertil.

Dette korte projekt blev gennemført med en lærer og hendes klasse på 25,
12-årige elever og to forskere. Micro: bit (fig. 1) blev valgt som en passende
ressource til at introducere emnet, da det oprindeligt var designet til at
tilskynde børn i denne alder til at engagere sig aktivt i stedet for at være
forbrugere af digitale medier. Udviklet af BBC i Storbritannien, er enheden
og den tilknyttede online platform blevet brugt i mange lande. Softwaren
er open source og tilgængelig via deres websted uden login, hvilket
letter dens overholdelse af GDPR i skoler. (Find ud af mere her https://
microbit.org)

Figur 2 – Skema af sten, saks, papir

Observationer

Figur 1 – Micro:bit
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Eksemplet udviklet af instruktøren blev udarbejdet til elever, som et vejledende
eksempel. I tilfælde, hvor nogle elever afsluttede opgaven før andre, blev de
bedt om at udforske ændringer af koden (f.eks. tilpasse den til at tildele et
Hogwarts-hus). Efter at alle elever havde afsluttet den oprindelige aktivitet,
fik de de individuelle micro:bit-enheder, og de fik vist hvordan overførslen af
kode fra online-softwaren til hardware kunne udføres. Dette viste sig for
nogle elever, at være lidt mere udfordrende end selve programmeringen.
15
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En introduktion af micro:bit
Figur 3
Elev der fejlfinder

Eleverne udforskede derefter for sig selv i cirka en time, hvorledes fejlfinding
og problemløsning bliver nyttigt/“at komme godt med“ (elevkommentar).
Undersøgelser bevægede sig ud over fejlfinding i koden til problemløsning
af hardware, ved noget så simpelt som at tilslutte batteriet og placering af
skridttælleren (fig. 3).
Disse undersøgelsesmetoder voksede gradvist ind i en mere udforskningsfase
og resulterede i udviklingen af en opgave, hvor eleverne blev bedt om at
designe et apparat til at måle noget. Ved et efterfølgende besøg blev
forskerteamet forbløffet over deres fremskridt og kreativitet. Det var tydeligt,
at eleverne hurtigt forstod essensen og var i stand til at designe imponerende
”løsninger”, der også fungerede som læringsressourcer for deres
jævnaldrende.

Følgende citat fra en elev (12 år) indfanger udforskningsaktiviteten:
Jeg fulgte instruktionerne fra hjemmesiden så jeg kunne programmere
det til at måle trin. Så skulle jeg programmere en af knapperne for at
genstarte trintælleren. Men så opdagede jeg, at der allerede var sådan
en knap. Det sparede mig en masse tid, så jeg besluttede at
programmere en kærlighedsmåler, der egentligt kun vælger et tal
mellem 0 og 100. Derefter programmerede jeg micro:biten til at
fungere til at måle begge på samme tid.

Som så meget teknologisk aktivitet understøtter både åbne og lukkede
lektionsaktiviteter hinanden. Det var dog ikke alle studerende der gjorde
dette, og det er udfordringen.
Forskerteamet blev overrasket over, hvor hurtigt eleverne deltog i aktiviteterne.
Strukturen af oprindeligt lukkede opgaver efterfulgt af mere åbne aktiviteter
krævede mere udforskning og omhyggelig overvågning og vejledning.
Skogh (2001) argumenterer for, at elever kræver muligheder for at engagere
sig i teknologi så de kan få modet til at prøve; derfor er flere muligheder for
at eksperimentere vigtige faktorer i indlæringsprocessen. Det sammenfiltrede
forhold mellem muligheder og modet til at prøve teknologi er vigtigt, især i
den tidlige skolegang, idet det understreges, at disse muligheder ikke kun
skal gives i senere år.
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i den svenske folkeskole
Konklusion

Skoler bør stimulere elevernes kreativitet, nysgerrighed og selvtillid
samt deres ønske om at omsætte ideer til handling og løse problemer.
Eleverne skal have mulighed for at tage initiativer og påtage sig
ansvaret og udvikle deres evne til at arbejde både uafhængigt og
sammen med andre. (SNAE, 2018, s. 8). Problemløsning, hvor man
skal placere skridttælleren, finde den bedste placering (fig. 3), eller
kollektivt beslutte den maksimale afstand mellem kommunikationsenheder,
mens der stadig kan modtages meddelelser er gode eksempler på,
hvor eleverne fik mulighed for at udforske. Dette er dermed ikke et
forslag om kun at lade dem lære ved opdagelse. Det pædagogiske
design sørgede for grundlæggende programmering (micro:bit) og
muligheder for at udforske deres ideer med støtte fra kammerater og
stilladsering fra deres lærer og forskerteam.

Besøget i klasseværelset viste, at udforskningskulturen ikke skyldes micro:bitaktiviteten, det er klassemiljøet, som læreren har skabt i fællesskabet med
eleverne over længere tid. Nogle af eleverne har udviklet disse færdigheder
til forskellige ”niveauer” og blev støttet af at demonstrere dem i forskellige
sammenhænge. Der bør lægges vægt på betydningen den rolle, læreren
spiller i at fremme disse varierede anvendelser. I dette casestudie faciliterede
læreren samarbejde, peer-feedback og -review. Værdien af individuelle
bidrag og evner var tydelige. Især én studerende, der har alvorlige
læseproblemer, var i stand til at fejlfinde kode som ingen anden i klassen,
og denne var også den største problemløser i blokprogrammeringen i
gruppen. I denne særlige aktivitet kunne vi se, at nogle elever blev tilbudt
muligheder for at ”tage et skridt fremad”, og de fik muligheden for at vise
mere af deres sande jeg i disse programmeringsopgaver.
Vi håber, at vi har været i stand til at vise og opmuntre dig til at give dine
studerende muligheder for at lære i et fagområde, hvor du måske ikke føler
dig helt i kontrol, f.eks. programmering. Målet her var ikke at udvikle
programmører, men at bruge teknologien til at lette elevernes engagement i
problemløsning i samarbejde med sine kammerater.
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Livet i klasselokalet
Smartphones befinder sig i nutidens
klasseværelser på mange måder
Efter at have brugt tid i en 5. klasse, observerede vi smartphones glide ind
og ud af lommer, gemme sig mellem siderne i notesbøger og bliver pillet ved
under lektioner - enten med eller uden tilladelse. Telefoner samler folk
omkring sig og bliver brugt når der skal afspilles musik eller ses i værkstedsfag.
De bruges til at lave videoer til historieundervisning, når eleverne leder efter
fakta og billeder, som senere vises med kamera i klasseværelset. Smartphones
åbner op for nye muligheder og kræfter i det kendte klasseværelse. Social
medier, spil og alle slags forslag og drømme infiltrerer de sociale og
pædagogiske lag i klasseværelset på en brøkdel af et sekund.

I Finland annoncerede regeringen et såkaldt digitalt spring, der hævder, at
hver elev skulle have sikret adgang til state-of-the-art digitale enheder. Det
digitale spring er dog foretaget på forskellig vis i kommuner og skoler, og i
praksis læner pædagogikkerne sig op af de enheder, der er nemmest at
finde i klasseværelset, nærmere betegnet de smartphones, som eleverne har
med hjemmefra.
Vores gruppe, bestående af fire finske forskere og lærere, har undersøgt den
ændring, der foregår i klasseværelserne i forbindelse med brugen af
smartphones som et komplekst og holistisk skift. Specielt har vi været
interesseret i spørgsmålet: “hvordan ser det digitale spring ud fra
hovedpersonernes synsvinkel; børn og unge”.
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med smartphones
Hvordan passer telefoner ind i skolen?

Af
Riikka
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&
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Et velkendt syn; en ung person opslugt af deres telefon, ses altid som noget
mystisk. Hvor befinder de sig faktisk, når de sidder med deres telefoner?
Når en elev har en smartphone, følger forbindelsen til internettet som regel
med. En 13-årig elev reflekterede over denne netværksbaserede eksistens,
hvilket afspejler, hvordan det ville føles at være uden en telefon, idet han
sagde, at han ville være så godt som en „ikke-levende person“.
Almindeligvis betragtes teknologier som uddannelseselementer og disse
uddannelseselementer ses som midler til at opnå forudbestemte rationelle
mål. Vi har imidlertid set, at digital aktivitet aldrig kun er digitale aktivitet.
Med smartphones kommer nye former for relationer ind i skolen, og skolen
selv er mindre og mindre afskåret fra omverdenen. Efterhånden som eleverne
besøger deres telefoner, besøger telefonerne også eleverne, globale
netværk, ideer, kommercielle og politiske aktører og mange former for social
interaktion besøger eleverne med telefonerne.

Den moderne finske skole er fyldt med historie, som stadig bærer spor af
den industrielle æras ideer om produktion og synkronisering. På skolerne er
få steder egnet til at ‚hænge med telefonen‘. Det er derfor, at forsamlinger
af børn og smartphone ofte kan registreres mellem rum, fx under trapper
eller i korridorer. Smartphones er også ofte besøgt mellem tid, som fx
overgangen mellem to lektioner. Den åbenhed, der kendetegner smartphone
brug, er ofte i modstrid med skolens strukturer.

Smartphone er en kær ting
Telefonen er en kær ting for de unge. Mange 5. klasseselever er meget
opmærksomme på, hvordan de bruger forskellige covers, farver,
klistermærker og gadgets til at dekorere deres telefon og præge det særligt
så det er deres telefon. Når vi kigger på de billeder og videoer, der blev
taget i klasseværelset, bliver smartphones magt som en del af klasseværelsets
praksis meget tydelig. De lyser i mørket, de inviterer folk omkring dem, og
19
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Livet i klasselokalet
de bøjer kroppe ned mod dem og lever bogstaveligt talt med lyde, vibrationer
og signaler. Telefonen definerer endda hvad tøj der skal haves på, da jeans
og jakker er nødt til at have lommer til at transportere telefonen. Tæt på
kroppen, tilpasset som ens egen, er telefonen næsten som en ekstra kropsdel,
der tilhører én selv så naturligt som øjne eller hænder.
Kropslig eksistens med telefonen kan være en meget personlig og intim
oplevelse. Det kan beskrives som et venskab, hvor mennesket og telefonen
deler biografier og minder. I samtale beskrev børnene deres telefon som
deres nærmeste venner eller deres soulmates. Spørgsmålet, hvordan ville du
klare dig uden din telefon, blev mødt med tøven: Hvordan vågner du om
morgenen, i første omgang? Hvordan holder du kontakt med dine venner?
Hvordan lytter du til musik? Hvordan orienterer du dig på steder, du ikke har
besøgt før? Hvordan kan du huske noget? Det store omfang af disse
refleksioner rystede os. Beskeden skal tages alvorligt; telefonerne har virkelig
en stor betydning for deres unge brugere.

med smartphones
Smartphones fungerer som forbindelser til mange slags affektivt medieindhold.
De skaber „epidemier“, der bliver synlige, som dansetrin, ordsprog,
kropsbevægelser, vaner og melodier bliver nynnet. Både kedsomhed og
fornøjelse opstår i brugen af smartphone. Men ligesom voksne, har børn og
unge også tvetydige følelser til deres smartphone brug. Da klassens lærer
efter flere advarsler indsamlede telefonerne i en kasse under lektionerne,
svarede 5. klasses eleverne med en overraskende lettelse, næsten
taknemmelighed.
Børn kender betydningen af afhængighed. På den ene side betyder
kontrollen af telefonen et øjebliks afslapning for dem. På den anden side
føles browsingen oftest ikke så afslappende. Der er alle former for
kommercielle hensigter bag designet af intelligente enheder, hvilket betyder,
at det kan være svært at slippe af med netværk af intensiverede
afhængighedsforhold.

Vi er sammen om det
Samtidigt med det officielle digitale spring er der foregået et andet, meget
vildere digitalt spring - eller, som vi er kommet til at tænke på det, dans - i
finske skoler i nogen tid. De digitale enheder rejser mellem skolen og
hjemmet i elevernes lommer.
Hvorfor er det vigtigt at se på brugen af smarte enheder i skoler med
forståelse for kompleksitet? Med mobil og bærbar smart teknologi skal
forældre, lærere og elever beskæftige sig med et helt nyt fænomen. Ikke
alene ændres affekter og relationer, men også begreberne tid og sted,
social interaktion, identitet og virkelighed bliver forstyrrede og ustabile.

Smartphonen bevæger kroppe og følelser
En stor mængde affekt strømmer gennem smartphones og deres dertilhørende
netværk. En affekt refererer til en følelse eller bevægelse, der kan mærkes
individuelt, men også præpersonligt på tværs af individer, relationer og
mellem rum. Affekter kan betragtes som kræfter, som kan besætte, vedhæftes,
flytte og generere ting og kroppe. Affekter hjælper os med at undersøge
fænomener i forhold til hvad der gør dem stærke og smitsomme.
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De åbne relationer, der åbnes op for gennem elevernes smartphones kan
ikke styres fuldt ud. Derfor er det ofte betegnet som kaotisk, set fra skolens
synsvinkel. Forhandlinger om brugen af smartphones er nu en del af kernen
i uddannelsespraksis. Kritik er nødvendig, men for forenklet har instrumentelle
begreber tendens til at polarisere magtrelationer. Et eksempel på sådanne
forenklede begreber er ‚skærmtid‘, da digitalitet i dag er forankret i næsten
alt, der gør folk ‚levende‘: opretholdelse af venskaber, hobbyer, madlavning
og så videre. Desuden er der ikke behov for sort-hvide tilgange, hvor børn
alene ses ud fra et risikoperspektiv, hvor de er sårbare og har behov for
beskyttelse, eller som uproblematiske digitale indfødte fra fødslen.
Vi foreslår, at der lyttes til børn og at de mødes i deres digitalt sammenfiltrede
verdener. Spørgsmålet om digitalitet vedrører i sidste ende både voksne og
børn. Hvad der er værd at forfølge, for at opnå en bedre livskvalitet, er
fortsat et relevant spørgsmål.
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Om udfordinger ved at

håndtere mobilbeskeder
Sanni:	Normalt hvis nogen sender mig en besked, og jeg
ikke ønsker at tale med dem, vil jeg ikke engang
kigge på meddelelserne. For når jeg åbner min
telefon kommer jeg til visningen, hvor den alligevel
viser meddelelserne. Så tjekker jeg, hvad de havde
at sige derfra, og hvis deres ting ikke er vigtig, går
jeg ikke engang til WhatsApp for at se på det, for
så ville de vide, at jeg har set det ...

Af
Olli R
ekone
n

Iina:	Du kan slå funktionen fra!

Jeg har undersøgt, hvordan børn i en sjette klasse på en folkeskole i
Helsinki bruger deres mobiltelefoner til at bevare og håndtere deres sociale
relationer. Dataene til min undersøgelse er indsamlet gennem fokus
gruppeinterviews med eleverne i klassen. I denne tekst vil jeg præsentere et
af mine fund.
I lyset af det interviewmateriale, jeg har samlet, ser det ud til, at børn føler
sig presset til at reagere på meddelelser på deres mobiltelefoner med det
samme for at varetage deres sociale forhold. Følgende interviewuddrag
rammesætter dette godt. I det siger en af de interviewede piger, som jeg her
vil kalde Sanni, at andre kan blive vrede på hende, hvis hun ikke svarer på
en WhatsApp-meddelelse, som hun har modtaget. I ét tilfælde som dette har
hun handlet mod den norm, der forventer, at hun svarer på en modtaget
meddelelse så hurtigt som muligt. Hvis ikke hun gør det, kan vennen, der
sendte beskeden, blive sur på hende. Med andre ord opretter WhatsApp en
norm for „du har set beskeden, svar nu“ og lægger dermed et pres på Sanni
til at svare.
Det er noget, der ikke kunne være sket i samme omfang før besked/
messaging-apps som WhatsApp. Det skyldes, at den slags applikationer
viser brugere, om modtagere har set beskederne eller ej, og hvornår de sidst
har været online. I uddraget nedenfor taler Sanni om, at hun undertiden vil
læse beskeder uden at afsløre denne form for information om hende til
afsenderen af beskeden. Hun gør det ved målrettet at læse beskeder uden
at åbne selve WhatsApp-applikationen for ikke at afsløre, at hun har set
beskeden. Det gør hun så at afsenderen af beskeden tror, at hun ikke har
set beskeden endnu. Man kunne hævde, at Sannis tanker formidler et ønske
om undertiden at tage en pause fra det pres med konstant kommunikation
og kontakt, som smartphones faciliterer. Sanni var ikke den eneste i klassen,
der talte om denne form for pres og beskrev forskellige måder at tage en
pause på.
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Sanni:	... og hvis de ser, at jeg har set det, bliver de måske
rasende på mig, fordi jeg ikke svarer. Derfor åbner
jeg nogle gange ikke appen for at se disse
meddelelser.
(For at sikre børnenes anonymitet har jeg ikke brugt deres rigtige navne
i dette uddrag)

Iinas kommentar til Sannis tanker afslører, hvordan funktionerne i moderne
smartphones også gør det muligt at afbøde dette pres, hvis det er det, man
vil gøre. Ved at justere appens muligheder er det faktisk muligt at bruge
WhatsApp uden at afsløre oplysninger om, hvornår man sidst har været
online, og om man har set en meddelelse eller ej. Men hvis denne tilstand af
delingsoplysninger er slået fra, kan man heller ikke se disse oplysninger i
andres WhatsApp-profiler.
Men hvad er værdien ved at påpege det? Når alt kommer til alt har
gensidighed sandsynligvis altid været en del af forbindelserne og
kommunikationen mellem mennesker. Jeg vil dog understrege, at teknologien
ikke altid har bestemt, hvordan presset med at skulle svare andre har
udspillet sig i praksis så stærkt, som det gør i dag. I dag fungerer en større
del af kommunikationen end nogensinde før gennem forskellige teknologiske
enheder. Af disse er smartphonen den mest fremtrædende. Derfor er denne
slags spørgsmål vigtige at stille, undersøge yderligere og tale om med både
børn og voksne. Fordi brugen af apps som WhatsApp er blevet en så central
en del af mange børns liv, er det vigtigt at dykke dybere ned i deres egne
synspunkter på, hvordan de bruger telefoner i stedet for bare at koncentrere
sig om voksnes synspunkter på børnenes telefonbrug og problemer hermed.
Mange børn er langt mere opmærksomme på, hvordan de bruger deres
telefoner, end vi måske tror, og det er ikke kun det underholdende, som
telefoner leverer, de har i tankerne.
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Hvad skal forældre vide

om børns brug af smartphones?
Af
ina St
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&
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Katari
”På din smartphone er du nødt til at gøre noget ved de ting, der kommer ind
nu og her”
Tilstedeværelsen af smartphones i børns verdener er et relativt nyt fænomen
og er årsag til undren og kvaler for mange forældre. Hvilke grænser skal
fastsættes? Hvordan kan de kontrolleres? Hvor meget skal man vide om den
verden, éns barn lever i? Forældre kan føle sig som den „onde politimand“,
der fungerer som appellant eller uddeler ordrer og forbud, mens barnets
rolle er at adlyde eller modsætte sig kommandoer fra uforståelige forældre.
Inspireret af dette fænomen besluttede vi at arrangere et møde for elever i
femte klasse og deres forældre. Først samlede vi eleverne og bad dem dele
deres tanker til spørgsmålet: „Hvad skal de voksne vide om brugen af jeres
smartphones?“ Fra elevernes tanker fremkom tre temaer: betydning, selvtillid
og privatliv.

Børn vil have,
at deres forældre
forstår, at alt på deres
telefoner er vigtigt.
Derudover håber de,
at deres forældre
har tillid til dem og
respekterer deres
privatliv.

2. Forældre skal lære at stole på deres børn
Børnene er irriterede over de voksnes manglende tillid. Forældre spørger
konstant deres børn, hvem de taler med. ”Hvem snakker du med over
Facetime?” Andre gange forestiller de voksne sig, at når barnet er sidder
med deres mobil, spiller de et spil. Forældre vil vide alt. Forældre er nødt
til at forstå, at børn ved, hvad de laver. Det er et spørgsmål om at have tillid
til børn.

3. F
 orældre skal forstå, at smartphonen er
en privat sag
Forældre er nødt til at forstå, at børn har et privatliv, som også foregår via
smartphones. Sociale medier er ikke et sted, hvor børn ønsker at være i
selskab med voksne. Det er ikke korrekt, at forældrene følger deres børns
aktiviteter på sociale medier. Det ville være stressende, hvis éns mor for
eksempel var på Snapchat hvor hun kunne se, hvad der skete i hendes barns
sociale liv. Det er et spørgsmål om respekt for børnenes privatliv.

Hvad sagde børnene?
1. F
 orældre skal forstå, at alt på
smartphonen er vigtigt
Mange voksne er bekymrede over, at deres barn bruger for meget tid på
deres smartphone. Voksne tror måske, at det „rigtige“ liv er et, der er adskilt
fra smartphones, og at den tid, der er brugt til på dem, mindsker tid på
bedre aktiviteter. Eleverne ønsker, at forældre skal vide, at livet foregår via
deres smartphone, her og nu. Meddelelser kommer via telefonen, og de skal
besvares med det samme. Meddelelser kan indeholde vigtige problemer, og
for at adressere dem er man nødt til at se beskederne og svare på dem.
Beskederne skal besvares, fordi afsenderen af beskeden kan se, om en
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meddelelse er blevet læst. Forældrene forstår ikke, at ved at afbryde eller
forstyrre besvarelsen, afbryder de noget essentielt. Med en smartphone skal
der reageres på spørgsmålene, når de finder sted. Nu er det et spørgsmål
om interaktion og om menneskelige relationer. Det er et spørgsmål
vedrørende væsentlige emner.

Hvordan reagerede forældrene?
Efterfølgende inviterede vi forældre og elever til at mødes på skolen for at
præsentere de tre temaer for deres forældre. Forældrene fik lejlighed til at
svare på dem. Deres reaktioner på temaet ”Forældre er nødt til at forstå, at
tingene (vi beskæftiger os med via vores smartphones) er vigtige” understregede,
at der ikke er behov for, at børn konstant er tilgængelige. Forældre ønskede,
at deres børn skulle forstå, at verden ikke vil falde fra hinanden, hvis man
ikke kan give et øjeblikkeligt svar på beskeder og meddelelser. Det er ikke
forfærdeligt. Forældrene ønskede, at deres børn indså det af sig selv rettere
end de voksne skulle forklare det for dem. Hvorledes man plejede eller fik
nye venner over de sociale medier bør heller ikke spille en for stor rolle i livet.
FOMO – „frygt for at gå glip af“ noget vigtigt – kan ikke styre livet. Det, der
står på spil, er det mod, der kræves for at tage kontrol over ens egen tid.
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Hvad skal forældre vide

om børns brug af smartphones?

Som svar på tema to, ”Forældre er nødt til at stole på, at børnene ved, hvad
de gør,” bragte forældrene en bekymring op, over den grænseløse verden.
Sociale medier er et vindue ud til mange muligheder, men også til
problematiske spørgsmål og fristelser. Hvordan kan man vide, hvem der
virkelig ligger bag deres pseudonym på nettet? Hvis man kommer i forkert
selskab, kan der følge skæbnesvangre konsekvenser. Forældre har en
bekymring ved det ”dobbeltliv”, som børn kan glide ind i. Derfor er det de
voksnes opgave at vide hvad børn foretager sig på sociale medier Det er
vigtigt at have åbne samtaler mellem forældre og børn.

kun cirka ti minutter. Eleverne var overhovedet ikke interesseret i emnet. De
var ikke interesseret i deres forældres tanker. Det fik os til at undre os, men
vi var også begejstrede for elevernes holdninger. Ifølge eleverne er sociale
medier og smartphonesderes ”venner og deres soulmate”, og en del af
væren i deres hverdag. Børnene ser på deres verden gennem ejerskab af
smartphones, og der er ikke behov for en større diskussion. Emnet kedede
børnene, og de udtrykte ikke et behov for at blive længere ved sagen.

Til det tredje tema, ”De voksne skal forstå, at smartphonen er en privat sag”,
blev forældrene spurgt til de sociale mediers rolle i deres børns liv såvel som
i familierne som helhed: Dirigerer det deres handlinger meget? Bør familier
lave mere sammen uden de digitale enheder eller uden sociale medier? De
voksne forstår, at smartphonen fordrer og skaber social beskyttelse, og
alligevel skal børnene ikke være alene. Opgaven er at sikre, at børnene får
søvn nok. Det er forældrenes opgave at sikre, at deres børn kan gå i skole
og deltage ordentligt i aktiviteterne. Det er forældrenes opgave at sikre, at
sociale medier ikke fører til ufornuftig brug af børnenes lommepenge. Det er
et spørgsmål om livsstyring og sikkerhed.

Slutteligt

Forældre ønsker,
at deres børn havde
modet til også at være
uden deres smartphones
og kommunikere med
deres forældre om
deres telefoner.

I vores diskussion med børnene løste vi ikke spændingerne mellem forældre
og deres børns praksis ved hjælp af deres telefoner. For eleverne er deres
liv med smartphones selvindlysende og tydeligt. Der er intet at tale med
deres forældre om. De har bare brug for at forældrene respekterer deres
privatliv; børn har ingen behov for grænser, men de skal ganske enkelt
stoles på. Forældrene påpegede for det første, at børnene skulle have modet
til at bruge mere tid uden smartphones og lære livshåndtering i stedet.
Derudover mente forældrene, at børnene skulle kommunikere med dem for
at opbygge den fælles tillid.
I den moderne verden gives politiets rolle til forældrene, og dermed ser de
sig selv som en grænsebom mellem børnene og deres verden. Findes der
nogen løsning, så der ikke er nogen grænser mellem børnene, smartphones
og forældrene? Efter vores mening er dette et komplekst spørgsmål, og vi
skal undgå polarisering og forenkling. Det er vigtigt at forstå fænomenets
mangfoldige karakter i stedet for at lede efter nemme svar.

For børnene er det
vigtigste, at de ønsker

Den tredje runde
Da kun seks elever præsenterede de tre temaer for forældrene, blev der
arrangeret en anden diskussion med klassen, hvor forældrenes svar blev
præsenteret. Vi blev begejstrede og ventede på elevernes svar på de
spørgsmål, som forældrene præsenterede. Vores mål var at skabe en ægte
dialog mellem eleverne og deres forældre; at bygge broer i stedet for at
opstille murer og lede efter fælles løsninger. Diskussionen varede imidlertid
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at blive forstået:
i deres verden - med
deres smartphones
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Vi bad børnene på Sofien
dalskolen om at dele deres
tanker om livet med smart
phones. I en proces, hvor
børnene fortalte lærerne og
forskerne om deres liv med
smartphones. Derefter beskrev
lærerne og forskerne, hvad de
havde forstået af børnenes
tanker til dem og sammen
tilpassede de disse tanker
og producerede børnenes
smartphone manifest.

Børnenes

smartphone manifest

Del 1
LIVET I EN VERDEN MED SMARTPHONES

4. H
 vorfor brugen af smartphones har at
gøre med modenhed

1. Hvorfor vi er afhængige af vores telefoner

Da smartphones giver adgang til mange forskellige applikationer med
forskellige funktioner og funktionaliteter, bør vi være meget opmærksomme
på brugerens alder. Yngre børn bør have ’enkle’ telefoner med færre
funktionaliteter, og det betyder, at forældre og voksne skal kende til
funktionerne på deres børns smartphones. Eksempelvis kan dele af
smartphonefunktionaliteterne låses af, specifikt i brugen af sociale medieapps
- især da nogle af disse apps i forvejen har en aldersgrænse. Det er vigtigt,
da unge kommunikerer via disse platforme. Her kommunikerer de ikke kun
med venner, de kender, men potentielt kan de også møde farlige mennesker.
Forældre skal derfor tænke på og snakke om deres barns modenhed og
være opmærksom på, at der er en risiko for, forbundet med smartphones.

Vi er blevet afhængige af at tjekke vores telefoner. Måske skyldes det ringe
selvkontrol, men da telefoner altid er sammen med os, påvirker de
organiseringen af vores liv og vores velbefindende (fx når vi om natten
modtager beskeder). Det er dog ikke smartphones, der er vanedannende,
men apps eller websites, herunder sociale medier som Facebook, Snapchat
eller Instagram. Videospil eller onlinespil er designet til at få os til at vende
tilbage hver dag. Beskeder og påmindelser om at se på eller reagere på
forstyrrer vores liv. Vi skal tage mere kontrol over teknologierne, vi bruger.
De fleste telefoner har „forstyr ikke“ eller „fly mode“ funktioner for ikke at
blive afbrudt. Den store risiko for afhængighed af telefonens applikationer
betyder, at vi lærer om deres magt, bliver opmærksomme på funktionaliteterne
og tager ansvaret for, hvordan teknologien forstyrrer vores liv.

2. Hvorfor vi bliver vant til at kede os
Vi keder os hurtigt uden vores smartphones. Vi er blevet vant til værktøjerne
på vores telefoner når vi er på lange rejser, fordi de giver os underholdning,
og det betyder, at vi nemt kan kede os uden vores telefoner. Dette har ført til
et fænomen: nutidens unge keder sig ikke kun lejlighedsvis, men normalt. Da
smartphones kan gøre så mange ting, herunder spille spil, bruge streamingtjenester og sociale medier, er smartphones et hit blandt mange unge, når
de går lange ture eller er i situationer, hvor de skal vente.

3. H
 vorfor det er blevet vigtigt at lære om
smartphone funktionalitet
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5. H
 vorfor det er vigtigt, at alle tager
ansvar
Smartphones er kraftfulde værktøjer. Forældre og voksne skal tage ansvar
for at forstå, hvad disse værktøjer er i stand til. De bør lære deres børn, at
telefoner kan bruges til særlige og vigtige ting (sende beskeder eller opkald).
Det er nødvendigt for børn at lære at downloade apps og søge på internettet,
og det er nødvendigt at forældre overvåger yngre børn, når de bruger
forskellige apps. Forældre skal bestemme, hvornår et barn er klar til at få en
smartphone og tale om, hvordan man bruger den. Dette burde være en
vigtig forældrekompetence. Etik og gode manerer skal prioriteres. De fleste
børn lærer meget hurtigt, hvordan man bruger smartphones, men det er
sværere at lære om god opførsel og den rigtige adfærd med telefoner.
Forældre og voksne skal tænke på deres egne handlinger, når de bruger
smartphones.

Det er meget vigtigt at forstå, hvilke funktioner telefoner rent faktisk har, og
om de er nødvendige. Funktionen vi kalder „telefon“ er den mindst brugte
del, men det er ofte, grunden til at vi køber telefoner, da det virker vigtigt at
kunne modtage opkald og ringe, hvis du er kommet til skade eller bliver syg.
Mange funktioner, vi har på vores telefoner, er ukendte for os, da vi skifter
mellem forskellige telefontyper med forskellige funktioner, og nye telefoner
kommer konstant på markedet med nye funktioner. Softwareopdateringer
skaber nye muligheder for at bruge telefoner til nye ting (herunder at
virksomheder kan finde ud af mere om de ting, vi laver). Mange vigtige
funktioner overses, hvis du ikke bruger dem i din hverdag. Hvis ældre ikke
har haft en smartphone eller kun meget enkle, kan de bruge unges hjælp til
at finde ud af funktionalitet og hjælpe med at vælge telefoner til yngre børn.
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Børnenes
Del 2
SMARTPHONES PÅ SKOLEN
6. H
 vorfor vi skal være opmærksomme på
opmærksomheden
Smartphones bombarderer os med beskeder fra vores venner, spil eller
andre grupper, der forsøger at komme i kontakt med os. Når vi har telefonen
med i klassen, kan de bryde vores koncentration. Meddelelser eller ‚snaps‘
frister os til at se, hvad vi har modtaget og flytter vores opmærksomhed til
andre ting. Vi behøver ikke engang at se på vores telefoner, meddelelser,
advarsler og vibrationer flytter vores tanker hen på at besvare eller tage et
kig og gør os kort varigt utilgængelige. Vi skal tage kontrollen så telefonen
ikke tager vores opmærksomhed. Vi skal tage aktive valg, for eksempel ved
at slukke for notifikationerne, lægge telefonen i en taske ude af syne, sætte
den på lydløs eller slukke den.

7. Medbring din egen enhed og ejerskab
De fleste unge tager i skole med deres smartphones, og nogle gange
forventes det endda at de stiller telefonerne til rådighed, når bestemte former
for skolearbejde skal laves. Det er vigtigt at tænke på ejerskab af smartphones
i skolen. Det er ikke smart at tage smartphones væk fra eleverne, da de
fortsat vil tænke på deres telefoner, og det betyder, at de er mindre
koncentreret. Det er bedre at tale med børn i skolen, så de sammen med
deres lærer kan bestemme, hvordan de håndtere brugen af smartphones,
eksempelvis hvornår de skal forblive ude af syne.

smartphone manifest
8. H
 vorfor vi bør overveje at bruge smartphones til e-learning
Mange skoleopgaver er digitale, og lektier kan laves overalt og når som
helst, blandt ved at bruge en smartphone. Nyttige funktioner som
regnemaskiner, foto- eller videokameraer eller specielle apps kan hjælpe
undervisningen i klassen. Smartphones er en stor hjælp for elever med
læringsudfordringer som dysleksi. Ved lette opgaver kan du lytte til musik i
hovedtelefoner (hvis det ikke forstyrrer andre elever). Du kan lave tingene
hurtigere, f.eks. tage billeder af arbejdet på tavlen eller smartboardet, hvis
der ikke er tid nok til at tage noter når ting klassen skal huskes. Sensorer på
smartphones kan samle spændende data til læringsbrug. Smartphones er
som en schweizerkniv når der skal læres. Men også lærere kan bruge den:
I stedet for eleverne kan lærerne tage billeder og dele dem med eleverne,
især hvis eleverne ikke har deres telefon på dem eller slet ikke har nogen
telefon.

9. H
 vorfor vi skal tænke på, hvordan vi
håndterer vores data
Når børn bruger deres telefoner i skole, kan deres data eller oplysninger
indsamles af læreren eller skolen. Det kan være godt, hvis børn og deres
lærere bestemmer hvilke oplysninger der skal bruges til at hjælpe dem med
at lære. Men information indsamles også af virksomheder eller personer,
som vi ikke kender (søgemaskiner), som måske vil bruge informationerne til
salg eller bruge information uden at man ved det og uden at man har
muligheden for at sige nej. Vores data skal tilhøre os!

10. Smartphones – Smarte børn – Smarte
lærere
Børn ved meget om smartphoneapps, der ikke bruges i skolen, og det kan
være nyttigt, hvis forældre eller lærere beder børn om råd til, hvordan man
bruger disse apps. Men apps der bruges til skolearbejde og hvordan de skal
bruges, kender børn ikke (bortset fra regnemaskiner eller kameraer). Det er
her, når lærerne skal vise og forklare funktionaliteten af disse værktøjer, at
læreren ikke kan forvente, at børn ved noget om det bare fordi de er unge.
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Epilog
En pædagogik, der tager højde for den
digitale virkelighed i de unges liv
Digitale teknologier er kommet for at blive. De har påvirket alles liv på både
gode og dårlige måder, og unge mennesker er ingen undtagelse. Den
hastighed, hvormed teknologierne udvikler sig, kræver af os, at vi har en
meget åben og ærlig diskussion med hinanden, herunder lærere, elever,
forældre og det bredere samfund. Så vi kan tale om bekymringer,
forhåbninger og de mulige konsekvenser af digital teknologi i skolerne.
Det, vi lærte i dette projekt, var, at de fælles efterforskninger mellem lærere,
elever, forældre og forskere hjalp os med at forstå, hvordan praksis i skolen
påvirkes af brugen eller ikke-brugen af digital teknologi. Med vores specielle
fokus på Bring-Your-Own-Devices (BYODs), såsom smartphones, lærte vi
også vigtigheden af at respektere hinandens standpunkter.
Vi har været vidne til store muligheder for at integrere digital teknologi, der
kan tilføje noget positivt til de unges læringserfaringer, og som kræver, at
lærere og forældre bliver mere åbne med hensyn til de muligheder, som
disse enheder kan give læringsoplevelserne.
Vi havde også meget kritiske diskussioner om de negative bivirkninger, der
kan opleves, især når det kommer til, hvordan smartphones påvirker de
unges velfærd og det ansvar, som vi alle er nødt til at tage for at tackle disse
bivirkninger.
I dette projekt har vi lært om uddannelsessystemet og arbejdsvilkårene for
lærere og elever i Sverige, Finland og Danmark, og at vi deler de udfordringer
som er ens.
Digitale teknologier er kommet for at blive. Så det er op til os som
lokalsamfund at mødes og styre udfordringerne og mulighederne. Vi er nødt
til at fortsætte med at undersøge, hvordan uddannelsespartnerskaber mellem
elever, forældre, lærere og forskere kan fungere for at nå sådanne
ambitioner. Det, vi har lært, er, at dette kun er muligt, hvis alle får en stemme.
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Om forfatterne
Helena Björk arbejder som lærer med de yngre elever (i alderen 9-13

Kathrin Otrel-Cass, ph.d., er professor mso i naturvidenskab &

år) på Ribbybergsskolan, Sverige. Hun underviser i alle teoretiske fag, men
har et særligt fokus på svensk, samfundsorienterede fag og engelsk. I tre år
har hun fået til opgave at udvikle skolens arbejde med ikt som lærer.

teknologiuddannelse ved Aalborg Universitet og professor i innovation i
undervisning og læring ved Universitetet i Graz, Østrig. Hendes
forskningsinteresser inkluderer digital visuel antropologi og digital kultur og
datarelateret praksis. Et stærkt fokus i hendes arbejde er samarbejdet med
lærere og elever i videnskabs- og teknologiklasserum.

Andrew Doyle er ph.d-stipendiat ved Institut for Læring i
Ingeniørvidenskab ved KTH Royal Institute of Technology. Hans forskning
fokuserer på forholdet mellem politik og praksis i forskellige teknologiske
uddannelsesmæssige sammenhænge. Han er også interesseret i filosofien
om teknologi og teknologikundervisningens rolle for samfundet.

Eva Hartell, ph.d., STEM-lærer inden for formativ klasserumsevaluering.
Hun har draget fordel af at arbejde sammen med lærere, skoler og
kommuner, der udfører praksisbaseret forskning i Sverige og internationalt.
Aktuelt baseret i Haninge kommune og ved KTH Royal Institute of Technology.
Hendes interesse er at udvikle undervisning mhp. at bygge bro mellem
undervisning og læring i K-12 STEM-klasseværelser.

Riikka Hohti, ph.d., har arbejdet som musiker, klasselærer og ved
læreruddannelsen. Hun er i øjeblikket postdoktorisk forsker ved Fakultet for
Uddannelse, Helsinki Universitet, hvor hendes forskningsinteresser inkluderer
barndom og digitalitet, forhold mellem børn og dyr, multiarts-undersøgelse,
feministiske posthumanistiske metoder og pleje.

Bjarne Poulsen, er naturfagslærer ved Sofiendalskolen, Aalborg,
Danmark for elever fra 7. til 9. klasse. Han har en PD i naturfagsvejledning.
Hans specielle interesse i undervisning er tværfaglighed og anvendelse og
integration af teknologi i undervisningen.

Olli

Rekonen

er en kandidatstuderende ved Fakultet for
Samfundsvidenskab på Helsinki Universitet, Finland og har færdiggjort sit
speciale som en del af dette projekt. Specialet koncentrerer sig om de
effekter, smartphones har på social samhørighed blandt skolebørn. Hans
forskningsinteresser fokuserer på forholdet mellem teknologi og børns
hverdag.

Katariina Stenberg, ph.d., er universitetslektor ved Det
Uddannelsesvidenskabelige Fakultet på Helsinki Universitet, Finland og har
været lærer i dette projekt på Viikki træningsskole, Helsinki. Hendes
forskningsinteresser inkluderer læreruddannelse, læreridentitet, refleksion
og forhold mellem teori og praksis. Hun er også interesseret i deltagende
pædagogik og dialogisk pædagogik.

Mathias Mose Olesen, er lærer ved Sofiendalskolen, Aalborg,
Danmark. Han underviser i naturfag og matematik i de sidste tre år af det
obligatoriske skolesystem. Han har en stor interesse i at bruge digital
teknologi til at understøtte forståelsen af naturfagene og matematiske fag,
f.eks. brugen af visualiseringer og simuleringer af planetinteraktion i rummet.
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Denne bog repræsenterer også stemmer fra børn
fra Danmark, Sverige og Finland, som vi fik lov til at
arbejde med, og en stor tak skal derfor lyde til dem.
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