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I den här boken presenterar vi berättelser som växte fram ur vårt gemensamma 
projekt  Vi hoppas att de kan ha relevans även för andra lärare, lärarutbildare, 
forskare och andra vuxna med intresse för hur digitalteknik påverkar unga 
människors liv 

Berättelserna som vi delar med oss av i den 
här boken

• Digital teknik- användning och integrering i skolan (kaptitel 3 och 4) 
• Mobiltelefoner i unga människors liv (kapitel 5, 6, 7 och 8.
• Teknik på vift (kapitel 2)

Varje berättelse representerar en inblick och erfarenheter från ett lands 
sammanhang, men vi tror att dessa berättelser kan vara relevanta i olika 
kontexter 

Bakgrund till forskning som genomförts 
inom ramen för projektet

Det gemensamma projektet handlade först och främst om att nätverkande 
och utbyte av erfarenheter  Vi har emellertid också bedrivit forskning och vår 
strategi har formats av sociokulturella och sociomaterial/ posthumanistiska 
teorier (se till exempel Taylor & Hughes, 2016)  Att använda dessa ramverk 
innebär att vi undersöker lärande som en social process som formas av 
samverkan mellan människor, samhällen, material, idéer, miljöer och rum  
Med ett särskilt intresse för digital teknik i klassrummet använde projektet till 
viss del etnografiska - antropologiska metoder  De specifika metoderna 
varierade mellan olika forskarteam, men våra insamlade data inkluderade 
intervjuer, dokumentanalys och klassrumsobservationer där vi höll 
fältanteckningar, video- och ljudinspelningar  Ett särskilt stort fokus i vårt 
projekt var samarbetet med lärare, elever och ibland deras föräldrar  I vår 
analys undersökte vi denna information ofta tillsammans med lärare och 
elever för att zooma in och ut från makro till meso och ner till mikronivån i 
analysen  Våra gemensamma diskussioner mellan och över ländernas 
kontext tillät oss att reflektera våra egna praktiker och vi fick värdefull 
feedback från varandra 

Om projektet, boken och om oss

Den här boken ger några glimtar från forsknings och utvecklingsprojektet 
Beyond Technology (http://www beyondtechnology eu) som finansierats av 
Nordplus junior samt respektive partner  

Projektet genomfördes i tre länder, Danmark, Sverige och Finland av elever, 
lärare och forskare från Sofiendalskolen, Aalborg, Danmark tillsammans 
med Aalborgs universitet och Ribbybergskolan i Haninge kommun 
tillsammans med KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige 
samt Viikki University Training School (Viks övningsskola), Helsingfors 
tillsammans med Helsingfors Universitet, Finland 

Syftet med projektet var tvåfaldigt: För det första ville vi identifiera praktiker 
och användbarhet när elever i grundskolan använder ‚Bring Your Own 
Device‘ -teknik (BYOD) i skolan  Sådan teknik kan omfatta alla typer av 
smart teknik (telefoner, surfplattor etc), men också kameror, digitala klockor 
och olika applikationer som sådana enheter kan använda för att hitta 
information eller samla in data  För det andra var vi intresserade av hur av 
skolan ägd teknikutrustning används för att ansluta till sådana enheter 

Avsikten var att undersöka dessa upplägg i olika kontexter i tre länder, för 
att se om det finns skillnader eller likheter i praktiken, inklusive de som har 
att göra med att lita på hanteringen av information  Vi ville utforska vad det 
betyder för lärare och elever i skolan, särskilt när elever tar med sina egna 
enheter (datorer, mobiler etc) till skolan och hur de formella och informella 
reglerna skiljer sig åt  Projektet omfattade nätverkande och att lärare, elever 
och forskare tillsammans utforskade olika företeelser kopplade till 
klassrumspraktikerna  Det resulterade i produktion av olika resurser som 
delats offentligt på olika sätt  Våra intryck av möjligheterna och utmaningarna 
med att arbeta med digitala enheter i skolan 

Målet att samla olika kunskaper och praktiker i dessa tre nordiska länder, 
liksom mellan och över grupper av elever, lärare, forskare och i viss mån 
även elevernas familjer, visade sig vara fruktbart  Vi märkte att pedagogiska 
praktiker måste förstås i sammanhang  Detta innebär att alla deltagande 
länder hade gemensamma problem, likande upplevelser kopplade till både 
hopp och oro samt liknande praktiska problem och erfarenheter kopplade 
till digital teknik i klassrummen, men det fanns också skillnader  Olika 
kulturer, inlärningsmiljöer, vanor, regler och rutiner påverkar 
teknikanvändningen i klassrummen  Bilden som framträder av elevägd 
digital teknik i skolorna är inte bara rosaskimrande  Potentialen och löftena 
kommer snarare tillsammans med stora utmaningar 

InledningInledning1
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Mobiltelefonernas vara eller icke vara i klassrummet verkar vara en fråga 
som många lärare brottas med  Det här kapitlet ger ett exempel där vi 
provade att inkludera mobiltelefonerna som en resurs men inte lyckades så 
bra till att börja med men fick tillfälle att ompröva och lyckats bättre 

Dessa klassiska frågor hur, vad och varför har återigen fått uppmärksamhet 
i och med mobiltelefonernas intåg i barn och vuxnas vardagsliv då dessa 
även har påverkat det som händer i skolan  Under de senaste tre åren har 
vi haft flera diskussioner i klassen om hur vi använder internet och våra 
mobiltelefoner på ett bra och säkert sätt men också hur det kan vara en 
tillgång i undervisningen  I början av 2016 hade vi inte bara mobilförbud 
på skolan utan dessutom väldigt få digitala enheter över huvud taget  Vi 
kunde inte heller kräva att eleverna skulle ta med sig egna enheter som man 
verkar kunna göra i andra länder  Detta tillsammans gjorde det minst sagt 
krångligt att t ex  söka information på nätet, dokumentera med fotografier  
Vi löste detta genom att göra det tillsammans i helklass eller att eleverna fick 
tillåtelse att använda sig av sina egna mobiltelefoner och dokumentationen 
skötte främst läraren  De flesta elever hade egna mobiltelefoner, dock hade 
inte alla elever alltid med sig dem till skolan 

Första försöket - Medeltidsmuséet

Efter en kort introduktion som gav eleverna en överblick över tidsepoken i 
syfte att väcka deras intresse delades de in i grupper som fick i uppdrag att 
fördjupa sig inom ett ämnesområde som t ex  flickor eller mat på Medeltiden  
Grupperna skulle samla fakta och presentera det för sina klasskompisar  
Arbetet inkluderade ett besök på Medeltidsmuseet i Stockholm  På muséet 
skulle de samla information kring sitt ämne och de fick använda sina 
mobiltelefoner för att dokumentera om de ville  Det här var första gången 
som vi uppmuntrade eleverna att använda mobiltelefonerna vid ett 
studiebesök  

Väl framme vid muséet hade vi återigen en kort genomgång för att repetera 
vad de skulle göra samt vad syftet var med besöket  Trots alla förberedelser 
märkte vi rätt fort att flera grupper hade svårt att fokusera på/genomföra 
uppgiften  Eleverna verkade ha lite för bråttom  Vi som hade varit så noga!

När vi var tillbaka i skolan och eleverna skulle börja arbeta vidare, upptäckte 
eleverna ganska snart att bilderna de hade tagit var i stort sett oanvändbara 

Deras, liksom vi vuxnas, förväntning var att mobiltelefonerna skulle vara en 
stor hjälp men det visade sig vara helt fel  Eleverna hade tagit massor (med 
betoning på massor) av fotografier utan att direkt veta vad de fotograferade  
Besvikelsen bland eleverna var stor 

Smart med     telefonen på museibesökSmart med     telefonen på museibesök2

”Det började med att klassen blev indelad i grupper som tillsammans 
skulle gå runt och samla information om medeltiden med hjälp av 
mobiler. Problemet var att det var många som inte orkade stanna och 
läsa skyltarna, resultatet av detta var att nästan alla bara sprang 
omkring och tog bilder på varenda skylt dom såg. Grupperna 
splittrades och bilderna var suddiga och nästan omöjliga att läsa. 
När vi kom tillbaka till skolan var vi tvungna att söka upp informationen 
på nätet istället.” Ellinor

”Det gick sådär för jag kollade inte bilderna efter att jag tagit dom så 
några blev suddiga och därför var dom svåra att läsa texten på.” 
 Stefan

Vi tyckte att vi hade förberett oss väl men det lätt att i efterhand säga hur vi 
borde ha gjort  Vi diskuterade tillsammans hur vi kunde göra nästa gång  
Eleverna var både kloka och eftertänksamma och kom med konkreta förslag 
som vi fick användning av en kort tid efter då det återigen var dags för ett 
studiebesök på 100 innovationer på Tekniska muséet i Stockholm 

Andra försöket – Tekniska muséet

Eleverna delades in i grupper som skulle välja ut en innovation och ta reda 
på information som de sedan skulle presentera inför klassen  Även denna 

Helena Björk 
& 

Eva Hartell
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Smart med     telefonen på museibesökSmart med     telefonen på museibesök

gång var det tillåtet att använda och dokumentera med sina mobiltelefoner 
Vi diskuterade återigen vad som hade blivit fel på Medeltidsmuseet och vad 
som var viktigt att tänka på den här gången  Eleverna kom fram till att de 
skulle göra följande:
• utse en person som tar foton och en som antecknar
• diskutera i gruppen vad som ska dokumenteras/fotograferas
• kontrollera bilden efter den tagits så att kvaliteten är tillräckligt bra
• behålla fokus på arbetsuppgiften

Den här gången gick det mycket bättre  Eleverna var mer fokuserade och 
kunde genomföra uppgiften på ett betydligt bättre sätt  När vi kom tillbaka 
till skolan var i stort sett alla grupper nöjda med sitt arbete och alla kunde 
använda den information de samlat in till sitt arbete  

”Det gick bättre för nu tog bara en i gruppen foton.” Algot

”Det gick bra på tekniska museet. Vi var väldigt noggranna med att 
få med det vi behövde och skulle ta kort på.” Kendra

”När vi var på tekniska så var det mycket mer organiserade grupper 
och vi bestämde tillsammans vad vi skulle fota och kollade så bilderna 
var bra och inte suddiga” Markus

2

De kompletterade sin information med sökningar på internet och delade 
sedan med sig till sina kamrater om de olika uppfinningarna  Det blev 
många intressanta föredrag 

Reflektioner från elever och lärare

Att låta eleverna använda sina mobiltelefoner i undervisningen kan vara 
väldigt värdefullt  Det skapar ett engagemang hos dem och gör att de får ett 
extra intresse för sin skoluppgift  Utmaningen är dock att få dem att behålla 
fokus på uppgiften så att de inte distraheras av annat, vilket kan vara en hel 
del då vi pratar om deras mobiltelefon  Där finns till exempel en stor del av 
deras sociala kontakter och deras fritidsintressen samlade som gör att de 
extra lätt blir störda av annat som lockar mer 
Det är viktigt att se mobiltelefonen som ett hjälpmedel att samla och 
strukturera informationen med men att den aldrig ersätter deras egen 
arbetsinsats  Det krävs fortfarande att de måste tänka och reflektera över 
vad de gör och att de måste ”lära sig saker” och inte enbart ha kul 
Som lärare är det otroligt viktigt att vara tydlig med uppgiften och att visa 
på fördelar och nackdelar med att dokumentera på olika sätt samt hjälpa 
dem att strukturera upp arbetet  Bjud in eleverna i dessa diskussioner  De har 
ofta väldigt kloka förslag  När de fick tillfälle att ge synpunkter på hur man 
kunde strukturera upp arbetet så hade de många förslag men det är viktigt 
att som lärare stötta dem 

”Jag tycker det är viktigt att tänka på vad exakt det var man skulle 
använda den till och att läraren är tydlig med det.” Ellinor

”Att man planerar innan, använder den på rätt sätt och tar kort på rätt 
saker.” Kendra

”Det är viktigt att tänka på att inte fota andra personer för antingen 
vill de inte vara med eller så får de inte vara med. Det är också viktigt 
att fokusera på det du ska göra så att man har något att skriva eller 
arbeta med när man kommer tillbaka.” Tove

Exemplen ovan handlar om att inkludera mobiltelefoner som redskap vid 
studiebesök men det handlar egentligen om mer än så  Även om de är vana 
att hantera sin mobiltelefon så betyder inte det att de vet hur de ska hantera 
den som en lärresurs i undervisningen  Mycket har hänt under de tre åren 
som projektet löpt och mer kommer att hända framöver både i skolan och 
utanför  Många ungdomar idag är medvetna om både för- och nackdelar 
när de använder mobiltelefoner på olika sätt hemma och i skolan, men 
skolan spelar en viktig roll för att fostra detta 

8 9



3 No är som att lägga pusselNo är som att lägga pussel

… Och deT häR hANdlAR OM huR dIgITAl 
TekNIk kAN pASSA IN

Verktyg och digital kompetens
Naturvetenskapliga undersökningar kräver att eleverna använder olika 
verktyg och resurser  Dessa material stödjer och formar det som ska 
undersökas och elevernas erfarenhet  Följande avsnitt är baserat på 
utforskande NO-undervisning och öppna upp klassrummen för att möjliggöra 
för eleverna att använda olika digitala verktyg, varav några är valda av 
lärarna och några av eleverna själva 

Förstå sökmotorer
När elever söker information på Internet, använder de ofta de vanliga 
sökmotorerna så som google eller bing  Dessa sökmotorer ger en överblick 
över vad som redan finns på Internet  Det finns dock utmaningar kopplade 
till informationssökningar generellt som också inkluderar användning av 
digitala verktyg 

Eleverna måste undervisas i källkritik vid användning av information som 
dessa motorer genererar, informationens giltighet, trovärdighet och hur pass 
aktuell den är  Eleverna måste kunna fundera ut om den information de hittar 
är tillräckligt djup för att kunna svara på mer detaljerade frågor  När 
informationens validitet och reliabilitet är säkrad, måste eleverna dessutom 
värdera om den är användbar för just det som de undersöker  Detta är svårt 
nog även när man använder analoga informationskällor men det kan vara 
extra lätt att hoppa över dessa steg när man använder bekväma sökmotorer 
när man söker efter ett specifikt svar 

En annan aspekt är förmågan att känna igen ekonomiska intressen från 
olika grupper och företag kopplade till den information sökmotorerna hittar  
Sponsrade hemsidor kommer upp högre på sökresultaten  Hemsidor 
producerar även metadata, och nyckeltermer som gör att det kommer högre 
upp i sökresultaten  Kakor och andra tillåtna (och ibland otillåtna) 
spionprogram lagrar var information har hämtats och skapats, över tid  
Väldigt specifika användarprofiler som kommer ihåg t ex  kön, ålder och 
intressen skapas  Den information som hittas via sökmotorer kan alltså vara 
ett resultat av teknik som överträffar smarta ungar 

I vår astronomiprofilklass (åk 8) var några elever intresserade av hur 
gyroskop fungerar  När de sökte efter information hittade de en trailer för en 
Fidget spinner film  Det kan vara så att deras profil hade blivit igenkänd och 
kommersiellt kopplad till information som inte alls var relevant för deras 
undersökning kring astronomi och gyroskop 

Bjarne Poulsen, Mathias Mose Olesen & Kathrin Otrel-Cass
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Tänka genom simulering

Utforskande NO-undervisning prioriterar både lärprocess och produkt   
Det innebär inte bara att lära sig ställa frågor utan också lärande om hur 
kunskap skapas, valideras och kommuniceras  Det uppnås vanligtvis genom 
att eleverna ges möjligheter till att utföra egna undersökningar  Dock är  
det utmanande (tid/utrymme/säkerhet) att göra ”riktiga undersökningar”  
Datorsimuleringar kan därför användas som ett komplement till vad eleverna 
kan göra på lektionerna och har fördelen att (beroende på vilken typ av 
simulering som finns tillgänglig) eleven kan fråga ”Vad händer om” frågor 
eftersom de vanligtvis innefattar ett antal utvalda variabler som kan ändras 
eller varieras 

Under våra lektionsobservationer hittade eleverna simuleringsprogram på 
internet  De fick sedan visa sina lärare att simuleringsverktyget var ett 
”korrekt” verktyg som skulle stödja deras undersökning  Både lärare och 
elever experimenterade och undersökte simuleringarna tillsammans 

No är som att lägga pusselNo är som att lägga pussel

padlet för att arbeta tillsammans

Padlet (padlet com) är en virtuell anslagstavla som passar bra för 
medskapande lärande, fokuserar på redan känd kunskap och bjuder in 
elever att dela sina egna idéer och kunskap  I kombination med ett 
konstruktivistisk lärandesammanhang med lägga-pussel-liknelsen så visar 
det meningsfullheten av att använda Padlet  Befintlig kunskap verbaliseras 
och visualiseras genom skrivande, bilder eller on-line-länkar och dessa 
inlägg driver på ny kunskap att växa fram när eleverna läser de andra 
elevernas inlägg  Det kanske inte nödvändigtvis finns en logik i de 
formulerade och synliga inläggen men de kan ”störa” elevernas existerande 
synsätt och få nya idéer som kan leda fram till omstrukturering av kunskap  
Till synes oorganiserade idéer kommer gradvis att falla på plats 

När man genererar idéer, nyanser och perspektivskillnader i en grupp måste 
gruppen kunna se och delvis inspireras av varandras bidrag  Här kan Padlet 
fylla en viktig funktion  

Padlet tillåter att man är anonym och det kan vara bra när första idéer och 
förslag samlas in  Det som är viktigt vid dessa initiala idéinventeringar är att 
input från andra syns direkt  Det kan leda till en hel kaskad av idéer  Inga 
bidrag sorteras bort till att börja med och det finns utrymme för utläggningar 
och omvägar som leder till helt andra vinklingar på utmaningarna  Det finns 
heller inga prioriteringar och den som bidrar med få idéer sticker inte ut 
gentemot den som kommer med många förslag  Kvantitet betyder 
nödvändigtvis inte kvalitet  Verktyget möjliggör att du kan flytta om och 
organisera på olika sätt och olika nivåer  Padlet används on-line och kan 
därför användas av deltagare som befinner sig i samma eller varsitt rum 
eller till och med befinners sig på stora avstånd ifrån varandra  Padlet kan 
användas både via smartphone, skrivplattor, PC eller Chromebooks och är 
därmed oberoende av vilka digitala enheter som finns tillgängliga  

Idéer för padlet kan introduceras oavsett om eleverna är i lektionssalen eller 
hemma, och informationen kan lagras och användas senare  

En nackdel är att även dumma idéer och kommentarer inte sorteras bort utan 
kommer upp bland de andra bidragen och det kan skapa oro  Det är bra att 
diskutera detta med eleverna eftersom dessa inlägg inte bara påverkar 
skolverksamheten utan även är en slags online-interaktion 

… Och deT häR hANdlAR OM huR dIgITAl 
TekNIk kAN pASSA IN
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Programmering återfinns i många kursplaner världen över men på olika sätt  
Programmering introducerades som ett centralt innehåll i grundskolan och 
grundsärskolans teknikämne höstterminen 2018 (Statens skolverk, 2018)  
Kursplanerevidering har omgärdats av många frågor och funderingar som 
vilket ämnesinnehållet kopplat till programmering ska inkluderas, hur det 
bör undervisas och på vilken nivå  Detta har varit extra kännbart i teknikämnet 
eftersom den svenska kursplanen i teknik är så bred och öppen för tolkning  
Många lärare saknar dessutom ämneskompetens och tillräcklig tillit till sin 
förmåga för att undervisa ”nya” ämnesområden som de förväntas undervisa 
i efter kursplanerevideringar 

Detta kapitel rapporterar om en liten klassrumsintervention vars syfte var att 
uppmuntra lärare till att ”komma igång” med programmering i mellanstadiet 

Micro:bit– en introduktion

Projektet genomfördes av 25 sjätteklassare, en lärare och två forskare  
Micro: bit (Fig  1) valdes som utgångspunkt då den är ursprungligen 
utformad för att uppmuntra barn i denna ålder att engagera sig aktivt i 
stället för att vara konsumenter av digitala medier  Enheten och den 
tillhörande online-plattformen utvecklades av BBC i Storbritannien och 
används i skolor över hela världen  Mjukvaran är öppen källkod och 
tillgänglig via deras webbplats utan inloggningar vilket underlättar 
användningen iom GDPR  (Läs mer här https://microbit org)

Figur 1  The micro:bit device

Första lektionen introducerades eleverna till begrepp och terminologi 
kopplade till programmering som t ex  input-process-output, programvara 
och hårdvara  Följt av en diskussion om vad programmering är och exempel 

på vad som är programmerat  Eleverna fick sedan en kort introduktion  
av MicroBits följt av en steg för steg aktivitet där de med hjälp av  
lysdioderna skulle skriva sitt namn  Målet här var att alla elever skulle bli 
bekanta med gränssnittet och att visa exempel på hur de kan programmera 
sina virtuella enheter  I slutet av lektionen visades eleverna några 
exempeluppgifter och videofilmer som finns på Microbits hemsida  Eleverna 
uppmanades att till nästa lektion undersöka vad mer de skulle kunna göra 
med en MicroBit  Det var i förväg bestämt att eleverna inte skulle få sin 
MicroBit, utan istället fokusera på ord och begrepp samt vägledas av on-
lineresursen 

Den andra lektionen inleddes med en sammanfattning av förra lektionen och 
eleverna återskapade med viss vägledning förra lektionsaktiviteten följt av 
en genomgång av en variant på sten-sax-påse, figur 2  Elever återskapade 
sedan koden 

Figur 2  Sten-sax-påse

utforska, fördjupa och bredda

Eleverna uppmanades till att börja med följa exempel  Eleverna slutförde 
uppgiften i olika takt, varpå de i nästa steg uppmuntrades att utforska små 
förändringar av koden 

När samtliga elever avslutat sten-sax-påse aktiviteten, fick de var sin 
Micro:bit  En stegvis genomgång av hur kod överförs till hårdvaran (MicroBit-
enheten) följde vilket förvånande nog visades sig vara mer utmanande än 
själva programmeringen, i alla fall för vissa elever 

Andrew Doyle, Eva Hartell & Helena Björk

programmering i     mellanstadiets teknikämneprogrammering i     mellanstadiets teknikämne

14 1515



programmering i     mellanstadiets teknikämneprogrammering i     mellanstadiets teknikämne

Figur 3
Problemlösning

Eleverna utforskade sedan själva i ungefär en timme  Felsökning och 
problemlösning började ”komma till nytta” som en elev uttryckte det  Inte 
bara korrekturläsning av koden utan också felsökning av själva hårdvaran  
Så ”enkelt” som vilket håll batteriet ska sitta i batterihållaren eller var på 
kroppen ska stegräknaren placeras (Fig  3) visade sig vara en stor utmaning 

Friheten ökade gradvis och till de efterföljande lektionerna fick eleverna i 
uppgift att designa en lösning som kunde mäta något 

Forskarteamet som kom på besök en tid senare blev både förvånade och 
imponerade över deras framsteg och kreativitet  Vissa elever hade verkligen 
fått möjlighet att komma till sin rätta och hade utformat imponerande 
”lösningar” och dessutom fungerade dessa elever som läranderesurser för 
sina kamrater 

Följande elevcitat illustrerar hur elever utforskade och föreslog lösningar 
etc , som inte bara är kopplade till programmering utan snarare kanske till 
mer övergripande förmågor inom teknikämnet genom att tillämpa sin 
kunskap och kombinera olika lösningar till att utveckla en egen 

Jag följde instruktionerna från hemsidan för att programmera den till 

att mäta steg. Sen tänkte jag programmera en av knapparna till att 

starta om stegräknaren. Men då upptäckte jag att det redan fanns en 

sådan knapp. Efter det hade jag mycket tid över så jag bestämde mig 

för att programmera en kärleks mätare som egentligen bara väljer ett 

tal mellan 0 och 100. Sedan programmerade jag microbiten att 

fungera som båda på samma gång.

Öppna och slutna lektionsaktiviteter kompletterar varandra i teknikunder-
visning  Uppgiften var öppen och hon utforskade sina alternativ, prövade 
och omprövade sina idéer  Hon vågade och såg poängen med att göra det  
Alla elever gör inte det  Det är en utmaning i sig  Forskarteamet blev rejält 
överraskade över hur snabbt eleverna engagerade sig i lektionsaktiviteterna, 
trots att de inledande lektionsaktiviteterna hade låg frihetsgrad där alla 
följde instruktören, följt av aktiviteter där frihetsgraden sakta ökade mer och 
mer genom att bjuda in dem att utforska och noggrant följa upp och vägleda 
elevens framsteg 
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Enligt Skogh (2001) måste elever ges möjligheter att engagera sig i 
teknikämnet för att få modet att försöka  Att eleverna får många möjligheter 
att lära, undersöka och experimentera är därför viktiga faktorer i 
inlärningsprocessen  Detta förhållande mellan möjligheter och modet att 
testa teknik är av stor betydelse, särskilt under de första skolåren, med 
betoning att dessa möjligheter att lära inte bara ska erbjudas under senare 
årskurser 

lärdomar

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självför-
troende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och 
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. (Skolverket, 2018, s  8)  Hur man ska placera stegmätaren 
(fig 3) eller att kollektivt bestämma det längsta avståndet mellan 
Microbits för att fortfarande kunna ta emot meddelanden är båda bra 
exempel på vad eleverna fick möjlighet att utforska  Utforskande är 
inte detsamma som att lämna eleverna vind för våg, snarare tvärt om  
Det kräver ett samspel mellan grunder i programmering med micro: 
bit, och möjligheter att utforska, befästa, fördjupa och utveckla med 
stöd från kamrater och oss vuxna 

Detta samspel inte var ett resultat av interventionen, utan snarare kopplat till 
klassrumsklimat som läraren under en lång tid främjat tillsammans med 
eleverna  Olika elever hade utvecklat dessa färdigheter i olika utsträckning 
och de ges tillfälle och stöd att visa dem i olika sammanhang  Vi kunde se 
att vissa elever erbjöds ytterligare möjligheter att ”ta ett steg framåt” och 
några barn fick också möjlighet att komma mer till sin rätta under 
interventionen  Speciellt en elev, med svåra läs- och skrivsvårigheter, visade 
sig vara bäst i klassen på att felsöka kod och också den främsta 
problemlösaren vad gäller blockprogrammeringen 

Vi hoppas att vi genom denna berättelse kunnat uppmuntra dig att våga ge 
dina elever möjligheter att lära sig inom ett ämnesområde som du kanske 
inte känner dig helt bekväm att undervisa i, t ex  programmering  Målet här 
var inte att utveckla programmerare utan snarare att använda tekniken för 
att underlätta elevernas engagemang inom teknisk utveckling tillsammans 
med sina kamrater 
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Smartphones är med på många olika sätt i 
ett klassrum

I en femteklass 2016 glider telefonerna in och ut ur fickan, de gömmer sig 
mellan bladen i häften, man fifflar med dem med och utan tillåtelse, de 
samlar folk omkring sig, musiken som ljuder ur dem har man i bakgrunden 
på en slöjdlektion, man gör en video inför en historiauppgift och man letar 
efter fakta och bilder, som man sedan projicerar på white boarden genom 
en dokumentkamera  Smartphone öppnar upp nya riktningar och krafter  
Inom en bråkdel av en sekund mixas innehåll från sociala medier, förslag 
och drömmar från internet, klassens pedagogiska och sociala mönster och 
virtuella aktiviteter så som spelande och bloggande 

Den senaste regeringen i Finland lade en digiloikka i sitt program  Enligt det 
dokumentet bör varje finsk elev ha tillgång till aktuella digitala enheter  
Digiloikka har blivit verklighet i olika skolor och kommuner i varierande takt  
I praktiken nyttjar man elevernas smartphones, eftersom de finns lätt till 
hands, i stället för den tekniken som man har skaffat till skolorna 

Vi, gruppen som består av fyra finska forskare, är intresserade av vilken typ 
av holistisk förändring medför mobiltelefonernas ankomst till ett klassrum  Vi 
har speciellt funderat över hur huvudpersonerna, barn och ungdomar, ser 
på digiloikka 
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hur passar mobiltelefonen i skolan?

En vanlig vy, en ungdom med sin telefon eller en grupp ungdomar böjda 
över telefonens display, är alltid lika gåtfull  Det är omöjligt att gissa, var hen 
egentligen är, när hen håller på med sin mobil  När en smartphone är i 
elevens ficka brukar hen även vara inkopplad på nätet  En 13-åring 
funderade över hur det skulle vara utan smartphone: då ”skulle jag inte vara 
en levande människa”

Normalt ser man på teknologi som ett medel för lärande  Med hjälp av 
teknologin borde man nå bestämda, fördefinierade mål. Vi har dock märkt 
att digitalisering aldrig är bara digitalisering: mobiltelefonerna medför en ny 
typ av relation vilket medför att skolan, utan hinder, är i kontakt med världen 
utanför  Samtidigt som eleverna besöker sin telefon, besöker även telefonerna 
eleverna och globala nätverken, idéerna, kommersiella och politiska 
leverantörer samt olika former av sociala nätverk får tillträde till skolan 

Dagens skola bär med sig historia där man kan se den utökade produktionens 
effektivisering och synkronisering  I skolorna kan man knappt hitta ställen 
som är menade för att ”umgås med sin mobiltelefon”  Av den anledningen 
ser man ofta barngrupper med sina mobiltelefoner i utrymmen under 
trapporna eller i andra biutrymmen  Oftast checkar barn sina mobiler under 
tiden när de t ex  skall byta klassrum mellan olika lektioner (under spilltid)  
Öppenheten som smartphones för med sig medför ofta spänningar i skolans 
struktur 

Smartphone är en tung vara

Mobilen är en kär sak för ungdomar  Många femteklassare vill utmärka sin 
mobiltelefon med olika tillbehör så som allehanda dekorationer, mobilskal 
osv  När vi tittar på bilder och videofilmer tagna i klassrum framträder 
smartphonens kraft tydligt som en del av klassen  De lyser i dunklet, kallar 
folk omkring sig, böjer kroppar över sig och är som levande varelser med 
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sina ljud, vibrationer och med sina toner och larmsignaler  Telefonen anger 
även tonen gällande kläddesign eftersom i byxor och jackor måste det finnas 
en ficka där man kan lägga mobilen för att kunna bära den med sig  
Eftersom telefonen ofta finns nära kroppen blir den en lika naturlig kroppsdel 
som ögonen eller händerna 

Kroppslig existens med telefonen kan vara en mycket personlig och intim 
upplevelse för en ung person  Man skulle kunna beskriva det som partnerskap 
där människan och telefonen har ett gemensam, delat liv och delade minnen  
I diskussioner beskrev barnen mobiltelefonen t ex  som sin hjärtevän eller 
själsfrände  Frågan om hur livet skulle vara utan telefon väckte tvekan: hur 
kan man vakna på morgonen utan telefon, hur kan man vara i kontakt med 
sina kompisar, hur kan man då lyssna på musik? Vem kommer ihåg 
någonting? Omfattningen av dessa funderingar känns skrämmande  Detta 
budskap borde man ta på allvar, mobilerna spelar verkligen roll för deras 
unga användare 

Mobilen berör både kroppar och känslor

Genom smarta enheter och nätverk som är anslutna till dem strömmar många 
känslor  Med ordet affekt menar man känslor och att man blir berörd, vilket 
äger rum både i individen och rör sig i ett oindividualiseringförhållande och 
mellan  Affekter är som krafter som invaderar, fäster sig och får saker i 
rörelse samt att de får saker att hända  Med hjälp av affekter kan man 
betrakta fenomen genom att fråga, vad är det som gör dem starka och 
smittsamma 

5 Med mobilen i ett klassrumMed mobilen i ett klassrum

Genom smartphones förflyttar sig många affektiva mediainnehåll inom 
klassrummets väggar och skapar ”epidemier” som syns genom dansrörelser, 
kroppsliga gester och hummade sångstumpar  Både tristess och tilfredställelse 
närvarar när man använder sin mobiltelefon  Rutinmässig blick på mobilen 
då och då, handens rörelse in i fickan när rasten börjar, användandet av 
håltimmen till att hänga över sin mobiltelefon

Så som vuxna har även barn dubbla, ambivalenta känslor gällande mobil-
användandet  När klassläraren, efter att ha hotat eleverna ett tag, samlade 
in deras mobiltelefoner i förvar, kände barnen sig plötsligt lättade, rent av 
tacksamma  Barn och ungdomar vet vad missbruk betyder  Å ena sidan är 
det ”en stunds avkoppling” att hålla på med sin mobil vid sidan av skolarbetet, 
å andra sidan kan det vara så att surfandet faktiskt inte blir avkopplande  
Smartphonedesign innebär en hel del icke oskyldiga, kommersiella ändamål, 
vilket gör det svårt att släppa det ökade beroendet av nätet 

I samma båt

Vid sidan av det officiella digiloikka har man i Finland haft på gång en 
annan, vildare digiloikka eller –dans, vars verktyg färdas mellan skolan och 
hemmet i elevernas fickor  Varför är det viktigt att fundera på det 
mobilanvändandet som sker i skolan ur olika aspekter  Föräldrarna, lärarna 
och eleverna har att göra med en ny typ av fenomen – bärbar teknologi  
Smartphones för inte bara med sig till klassrummet nya relationer och 
känsloströmmar utan även tid och plats, social interaktion, identitet och 
verkligheten förvandlas till anpassningsbara koncept 

De öppna relationer som mobilerna för med sig kan man inte riktigt hantera 
och i skolan blir det lätt kaotiskt  Förhandlingar gällande mobiltelefoner har 
blivit en integrerad del av uppfostran  Det är nödvändigt att vara kritisk, men 
förenklade och instrumentella åsikter kan lätt eskalera maktrelationer  
Begreppet ”skärmtid” är exempel på ett förenklat sätt att uppfatta 
digitalisering som i dag är sammanflätad med allt som gör människorna 
”levande”: att upprätthåll vänskap, att engagera sig i olika aktiviteter, att 
laga mat  Likaså finns det alltför enkla uppfattningar där ett barn uppfattas 
antingen genom olika risker som hotad och sårbar eller oproblematiskt och 
redan från födseln diginativt  

Vi föreslår att man lyssnar på barnen om hur de möter sina världar som är 
inlindade i digitalisering  Oftast är problemen, som berör digitalisering, 
både barnens och vuxnas huvudbry  Vad betraktas som kvalitativt i livet är 
fortfarande en relevant fråga 
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Jag har studerat hur sjätteklassare använder sina mobiler för att upprätthålla 
och hantera sina sociala relationer  Underlaget för min studie har samlats in 
via gruppintervjuer med elever som går i sjätte klass på en skola i Helsingfors  
Här presenteras några resultat 

I ljuset av intervjumaterialet som jag samlade in verkar det som att eleverna 
känner stor press att besvara de meddelanden de får på mobilen på en 
gång för att upprätthålla sina sociala relationer  I intervjuvutdrag framgår 
det att en av flickorna som vi kan kalla Sanni, är rädd att de andra kan bli 
mycket arga på henne om hon inte besvarar de WhatsApp-meddelanden 
hon får  Om hon inte skulle besvara meddelandet så fort hon kunde skulle 
hon bryta normen och hennes vän som skickade meddelandet skulle bli sur  
Med andra ord, WhatsApp sätter normen att du har sett meddelandet så då 
svarar du  Detta sätter stor press på Sanni  

Detta är något som inte förekom i lika stor utsträckning innan appar med 
funktionen att skicka direktmeddelanden såsom WhatsApp fanns  Det är just 
därför som dessa appar skickar notiser om mottagaren sett meddelandet 
eller när de senast var uppkopplade  Sanni berättar att hon skulle vilja läsa 
direktmeddelanden utan att avslöja det för den som skickade meddelandet  
Hon gör det genom att medvetet läsa meddelandena utan att öppna 
WhatsApp för att inte avslöja att hon läst meddelandet så att den som 
skickade meddelandet tror att hon inte läst meddelandet 

Det kan hävdas att Sannis tankar förmedlar en önskan att ibland ta en paus 
från trycket av ständig kommunikation och kontakt som Smartphones driver 
på  Sanni var inte den enda i klassen som pratade om den här typen av 
press och beskrev olika sätt att ta en paus från det 
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Sanni:  Ofta när någon som jag inte vill prate med skickar 
ett meddelande, så tittar jag inte ens på 
meddelandet. För om jag öppnar upp min telefon 
så får jag en notis om meddelandet iallafall så jag 
kollar vad de har att säga utan att öppna appen. 
Om det inte är något viktigt så kan jag strunta i 
det eftersom de då tror att jag inte sett meddelandet.

Iina: du kan stänga av den funktionen!

Sanni:  … men om de ser att jag har sett det så kanske de 
blir arga för att jag inte svarar. det är anledningen 
till att jag inte öppnar meddelanden via appen.

(För att säkerställa att barnens identitet hålls hemlig så har jag inte 
använt deras riktiga namn i dessa utdrag.)

Iinas kommentar till Sannis oro avslöjar hur dessa funktioner hos moderna 
smartphones är möjliga att kringgå och på så sätt lätta trycket om det nu är 
det man vill göra 

Genom att justera appens inställningar är det faktiskt möjligt att använda 
WhatsApp utan att avslöja information om när man senast var uppkopplad 
och om man har sett ett meddelande eller inte  Men det innebär också att 
om detta läge för delningsinformation är avstängt, kan man själv inte heller 
se de andra användarnas motsvarande information 

Vad är då vitsen med att poängtera detta? Reciprocitet har troligtvis alltid 
varit en del av relationer och kommunikation människor emellan 

Jag vill dock understryka att teknik inte alltid har varit bestämt av trycket att 
svara andra så som det är idag  Nuförtiden läggs en större del av 
kommunikationen via tekniska artefakter än vad det någonsin har gjorts  
Här är smartphones den mest framstående  Därför måste dessa frågor och 
funderingar lyftas fram och studeras vidare och samtala med både barn och 
vuxna  Eftersom användning av appar liknande WhatsApp har blivit en så 
pass central del av barnens liv, är det viktigt att gräva djupare än deras 
egna uppfattningar om hur de ska använda mobile istället för att fokusera 
på vuxnas uppfattning om hur barn använder mobile och problematiken 
kring det  Många barn är betydligt mer medvetna om hur de använder sina 
telefoner än vad vi tror och det är faktiskt inte bara det roliga och 
underhållningen som de står för 
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Vad vårdnadshavare bör      veta om barns mobilanvändningVad vårdnadshavare bör      veta om barns mobilanvändning

”Man måste agera där och då på de notiser man får på sin smartphone.”

Smartphones del i barns världar är ett relativt nytt fenomen och är orsak till 
en hel del frågor och funderingar för många föräldrar  Vilka gränser bör 
fastställas? Hur kan de kontrolleras? Hur mycket måste man veta om den 
värld där barnet befinner sig i? Föräldrar kan känna sig som den ”elaka 
polisen” som fungerar som klagar, begränsar och förbjuder, medan barnets 
roll är att lyda eller inte lyda dessa ibland obegripliga kommandon 

Inspirerat av detta fenomen beslutade vi att ordna ett möte med eleverna i 
femte klass och deras föräldrar  Först samlade vi eleverna och bad om deras 
tankar kring frågan: ”Vad borde de vuxna veta om din mobiltelefon-
användning?” Från elevernas tankar framkom tre teman: hur viktig den är, 
förtroende och integritet 

Vad sa barnen?

1.  Föräldrar måste förstå att allt med 
mobilen är viktigt

Många vuxna är oroliga för att deras barn spenderar för mycket tid med 
smartphone  Vuxna kanske tror att det ”verkliga livet” är ett som skiljer sig 
från smartphones, och att tiden som har spenderats på mobilen tar bort  
tid som kan ägnas åt vettigare aktiviteter  Eleverna vill att föräldrar ska veta 
att livet sker via sin smartphone, här och nu  Många meddelanden kommer 
via telefonen och de måste besvaras omedelbart  Meddelanden kan 
innehålla viktiga frågor och för att ta itu med dem måste man titta och svara 
på dem  Meddelandena måste besvaras eftersom meddelandets avsändare 
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Barnen vill att 
deras föräldrar ska 
förstå att allt kring  

deras mobiler viktigt. 
Samtidigt vill de att de 

vuxna ska lita på 
dem och respektera 

deras privatliv.

kan se om ett meddelande har lästs  Föräldrarna förstår inte att de avbryter 
något väsentligt genom att avbryta dem  Med en smartphone måste 
problemen reageras på när de äger rum  Nu är det en fråga om interaktionen 
mellan människor och om mänskliga relationer  Det handlar om viktiga 
frågor 

2.  Föräldrar måste lära sig att lita på sina 
barn

Barnen är irriterade på vuxnas brist på förtroende  Föräldrar frågar ständigt 
sina barn vem de pratar med  ”Vem pratar du med på Facetime?” Eller när 
vuxna tror att närhelst barnet håller på med sin mobil, så är det bara spel 
det handlar om  Föräldrar vill veta allt  Föräldrar måste förstå att barn vet 
vad de gör  Det handlar om att lita på barnet 

3.  Föräldrar måste förstå att smarttelefonen 
är en privat angelägenhet

Föräldrar måste förstå att barn har ett privatliv som också sker via mobilen  
Sociala medier är inte en plats där barn vill ha sällskap av vuxna   
Det är inte OK att föräldrarna följer sina barns aktiviteter på sociala medier  
Det skulle vara stressande om ens föräldrar till exempel var på Snapchat 
med förmågan att se vad som händer i deras barns sociala liv  Det är en 
fråga om respekt för deras integritet 

hur svarade föräldrarna?

Efter att ha pratat med eleverna bjöd vi in föräldrar att tillsammans med 
elever att träffas på skolan för att presentera de tre teman för sina föräldrarna  
Föräldrar fick möjlighet att svara på det  Deras reaktioner på temat ett 
”Föräldrar måste förstå att frågorna (vi har att göra med våra smartphones) 
är viktiga” betonade att det inte finns något behov av att barnet ständigt är 
tillgängligt  Föräldrar ville att deras barn skulle förstå att världen kommer att 
inte falla isär om man inte kan ge ett omedelbart svar på de meddelanden 
de får  Det är inte hela världen  Föräldrar önskade att deras barn insåg 
detta för sig själva istället för att vuxen måste förklara det för dem  Det  
borde inte spela en alltför viktig roll i livet  FOMO - ”rädslan för att missa” 
något viktigt - kan inte styra livet  Det som står på spel är modet som krävs 
för att ta kontroll över ens egen tid 

Katariina Stenberg & Riikka Hohti
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Som svar på tema två, Föräldrar måste lära sig att lita på sina barn, väckte 
en oro bland föräldrar över den gränslösa världen  Sociala medier är ett 
fönster som kan öppna upp för många möjligheter, men också till 
problematiska frågor och frestelser  Hur kan vet du vem som verkligen står 
bakom deras pseudonym på nätet? Om du kommer i fel sällskap kan det få 
ödesdigra konsekvenser  Föräldrar har en oro över det ”dubbla livet” som 
barn kan glida in i  Därför är det de vuxnas uppgift att veta vad barn gör på 
sociala medier  Det är viktigt att ha öppna samtal mellan föräldrar och barn 
 
Till det tredje temat, ”De vuxna måste förstå att smarttelefonen är en privat 
angelägenhet”, frågades föräldrarna om sociala medias roll i deras barns 
liv och familjer som helhet: Riktar det också deras handlingar mycket? Bör 
familjer göra mer tillsammans utan digitala enheter eller utan sociala medier? 
De vuxna förstår att smarttelefonen ger och skapar socialt skydd, men 
barnen behöver inte vara ensamma  Föräldrarnas uppgift är att skydda sina 
barn  uppgift är att se till att deras barn får tillräckligt med sömn  Det är 
föräldrarnas uppgift att se till att deras barn kan studera och delta ordentligt 
i aktiviteter  Det är föräldrarnas uppgift att se till att sociala medier inte leder 
till dålig användning av barnens pengar  Det är en fråga om livshantering 
och säkerhet 

den tredje omgången

Eftersom bara sex elever presenterade de tre teman för föräldrarna 
organiserades ytterligare en diskussionsomgång med klassen där 
föräldrarnas svar presenterades  Vi blev entusiastiska och väntade på 
elevernas svar på frågor som föräldrarna presenterade  Vårt mål var att 
skapa en äkta dialog mellan eleverna och deras föräldrar; att bygga broar 

Föräldrar önskar 
att deras barn hade 

modet att också vara 
utan sina smartphones 
och kommunicera med 

sina föräldrar om 
sina telefoner.
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istället för att sätta upp väggar och leta efter gemensamma lösningar  
Diskussionen varade dock bara cirka tio minuter  Ämnet intresserade 
eleverna inte det minsta  De var inte intresserade av att höra sina föräldrars 
tankar  Detta fick oss att undra men vi var också glada över elevernas 
attityder  Enligt studenterna är sociala medier och smartphones deras 
”vänner och deras själsfrände”, och en del av varelsen i deras vardagliga 
värld  Barnen tittar på sin värld genom ägandet av smartphones och det 
finns inget behov av en större diskussion  Ämnet tråkade ut barnen och de 
uttryckte inte behov av att ägna mer tid och energi åt den saken 

Avslutningsvis

Disussionerna löste inte spänningen mellan vårdnadshavare och barnen 
gällande deras mobilanvändning  För eleverna är deras liv med smartphones 
uppenbart och tydligt  Det finns inget att prata om med sina föräldrar  De 
behöver bara föräldrarna respektera deras integritet; barn behöver inga 
gränser men bör helt enkelt lita på  Föräldrar påpekade främst att barnen 
borde ha modet att spendera mer tid utan smartphones och lära sig hantera 
livet utanför istället  Dessutom kände föräldrarna att barnen borde 
kommunicera med dem för att bygga upp det gemensamma förtroendet 
I den vardagslivet ges föräldrarna en polisroll och de ser sig själva som 
flaskhalsen mellan barnen och deras värld  Finns det någon lösning så att 
det inte finns några gränser mellan barnen, smartphones och föräldrarna? 
Enligt vår åsikt är detta en komplex fråga och vi måste undvika polarisering 
och överförenkling  Det är viktigt att förstå fenomenets mångfaldskaraktär 
istället för att leta efter tydliga och enkla svar 

För barnen är 
det viktigaste att 

de vill förstås: 
i deras värld - med 
sina smartphones

Vad vårdnadshavare bör      veta om barns mobilanvändningVad vårdnadshavare bör      veta om barns mobilanvändning
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del 1
ATT leVA I SMARTphONeVäRldeN

1. Varför vi är beroende av våra telefoner
Vi har blivit beroende av kolla våra telefoner  Kanske beror det på dålig 
självreglering, men eftersom telefonerna är med oss överallt och hela tiden 
har de stor påverkan på hur våra liv är organiserade och hur vi mår (t ex 
när vi får notiser på natten)  Hursomhelst så är det inte telefonen i sig som 
är beroendeframkallande, utan apparna och hemsidorna som vi använder, 
inklusive sociala media som Facebook, Snapchat och Instagram  Video och 
on-linespel är framtagna för att man ska komma tillbaka varje dag  Notiser 
och påminnelser att titta på eller svara på, stör våra liv  Vi måste ta mer 
kontroll över tekniken vi använder  De flesta telefoner har en ”stör ej” eller 
flygplansläge funktion för att hindra avbrott  Det är en hög risk för beroende 
av telefonernas applikationer och det betyder att vi måste lära oss om deras 
styrka, bekanta oss med deras funktionalitet och ta kommandot och hantera 
hur tekniken stör och lägger sig i våra liv 

2.  Anledningen till att vi börjar vänja oss att 
vara uttråkade

Vi blir lätt uttråkade utan våra smartphones  Vi har blivit så vana vid att 
använda apparna på telefonerna när vi reser eftersom de roar oss, detta 
innebär också att vi kan lätt blir uttråkade utan dem  Detta har lett till 
fenomenet att dagens unga är uttråkade, inte bara ibland utan ofta  Eftersom 
smartphones erbjuder så många olika saker, är de en succé bland unga när 
de reser, behöver vänta eller spendera tid på egen hand  Men du kan också 
bli uttråkad av telefonen så vi har vant oss vid att ha tråkigt 

3.  Anledningen till att det är så viktigt att 
lära sig om smartphones funktionalitet.

Det är verkligen viktigt att förstå vilka funktioner som finns I en telefon och 
om de verkligen är nödvändiga  Funktionen vi kallar ”telefon” är den minst 
använda delen, men är ofta anledningen till att vi köper telefonen eftersom 
det verkar vara viktigt att kunna ta emot samtal eller ringa själv, speciellt i ett 
nödläge  Många funktioner vi har i våra telefoner är okända för oss eftersom 
vi skiftar mellan olika varumärken och telefoner hela tiden får nya 
applikationer och funktioner  Mjukvaran uppdateras och nya sätt att använda 
telefonen erbjuds (inklusive att företag kan få reda på ännu mer om vad vi 
göra)  Många viktiga funktioner glöms bort om du inte använder dem 
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Vi frågade eleverna på 
Sofiendalsskolan om de 

kunde dela sina tankar om 
sina liv med smartphones 

med oss. Genom en process 
av att berätta för lärare och 

forskare, som sedan 
återberättade för klassen 

hur de hade uppfattat 
barnens berättelse fick 

eleverna sedan justera det 
vi återberättade och 

tillsammans skapade vi 
Barnens smart phone 

manifest.

dagligen  Om en äldre person aldrig har haft en smartphone eller enbart en 
enkel modell, så kan de ta hjälp av den yngre generationen att hitta 
funktioner och hjälp att hitta telefonmodeller 

4.  Anledningen till att mobiltelefon-
användning har att göra med mognad

Eftersom smartphones ger tillgång till olika applikationer med olika 
egenskaper och funktioner, borde vi ägna mer tanke och försiktighet åt 
användarens ålder  Yngre barn kanske behöver ”enklare” telefoner med 
färre funktioner  Detta innebär att vårdnadshavare och vuxna behöver sätta 
sig in ordentligt i de funktioner som deras barns telefoner har och kanske till 
och med låsa vissa funktioner och vi tänker speciellt på användning av 
sociala medier appar, speciellt med tanke på att vissa av dem har 
åldersgräns  Det är viktigt eftersom unga kommunicerar via dessa plattformar, 
inte bara med sina vänner utan också med okända personer  Föräldrar 
måste tänka på att prata med sina barn om risker men också vara medvetna 
om vad som kan gå fel trots detta 

5.  Anledningen till att det är viktigt att alla 
tar ansvar

Smartphones är kraftfulla verktyg  Föräldrar och andra vuxna måste ta 
ansvar och förstå vad dessa verktyg kan göra  Föräldrar måste lära sina 
barn att telefoner kan användas för viktiga saker (t ex  skicka meddelanden 
eller ringa)  Det är viktigt att lära sig ladda ner appar och söka på internet  
Det är viktigt att handleda och vägleda yngre barn när de använder olika 
appar  Föräldrar måste bestämma när ett barn är redo för en smartphone 
och diskutera hur den ska användas  Detta borde vara en viktig egenskap 
hos föräldrar  Etik och gott uppförande måste prioriteras  De flesta barn lär 
sig snabbt hur de ska använda smartphones, med det är svårare att lära sig 
att uppföra sig väl och korrekt med telefonen  Föräldrar och vuxna måste 
också tänka på hur de själva använder sina smartphones 

Barnens     smartphones manifestBarnens     smartphones manifest
Klasse 9.z  på Sofiendalskole med Mathias Mose 

Olesen, Bjarne Poulsen & 
Kathrin Otrel-Cass
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del 2 
SMARTphONeS I SkOlAN

6.  Anledningen till att vi måste vara mer 
uppmärksamma

Smartphones bombarderar oss med meddelanden från våra kompisar, spel 
och andra grupper som vill komma i kontakt med oss  När telefonerna är på 
i klassrummet, kan de störa vår koncentration länge  Inkommande 
meddelande eller ”snaps” lockar oss att titta och drar fokus från lektionen  
Vi behöver inte ens titta på telefonen; notisen, vibreringen flyttar vårt fokus 
och tankar till att besvara vänner eller titta på vad som hänt och göra oss 
temporärt okontaktbara  Vi behöver bättre självbehärskning för att inte låta 
telefonen ta över  Vi behöver aktivt ta steget att t ex  stänga av notiser, lägga 
telefonen i väskan, slå på ljudlöst eller helt enkelt stänga av telefonen helt 

7. Att ta med sin egen enhet och ägarskap
De flesta unga tar med sin smartphone till skolan och ibland till och med 
förväntas att ha den tillgänglig för vissa skoluppgifter  Det är viktigt att tänka 
över ägandeskapet i skolan  Det är en dålig idé att förbjuda eleverna att ha 
mobiltelefon i skolan eftersom de kommer att fortsätta tänka på den  Det 
innebär att de kommer koncentrera sig sämre på uppgiften de ska göra  Det 
är bättre att diskutera med barnen så att de själva kan bestämma tillsammans 
med lärarna hur telefonerna kan användas och när de ska vara utom synhåll 

8 Barnens     smartphones manifestBarnens     smartphones manifest

8.  Anledningen till att vi funderar på att 
använda smartphones i undervisningen

Många skoluppgifter är digitala och hemuppgifter kan göras var som helst, 
och vid vilken tidpunkt som helst, med hjälp av en smartphone  Att till 
exempel använda miniräknaren, fotografera eller filma och använda 
specialappar kan stödja undervisningen  Smartphones kan vara till stor 
hjälp för elever med inlärningssvårigheter t ex  dyslexi  Under enklare 
uppgifter kan du lyssna på musik (med hörlurar så att du inte stör någon 
annan)  Du kan göra saker mycket fortare, tex fotografera av en bild eller 
anteckningar på tavlan när du inte hinner anteckna själv för att underlätta 
att komma ihåg någonting  Mätverktyg på telefonen kan samla data  
Smartphones kan till och med användas som en schweizisk armékniv för 
lärande  Men lärare kan göra detsamma, istället för eleverna kan lärarna 
fotografera och dela med sina elever, speciellt om eleverna inte har telefonen 
med sig eller kanske inte har någon egen 

9.  Anledningen till att vi måste fundera över 
hur vi använder vår data

När barn använder sina telefoner i skolan, kan deras data samlas in av 
lärare eller skolan  Det kan vara bra för barnen för att hjälpa deras lärande 
men samtidigt kan information även samlas in av företag och personer som 
vi inte känner, eller ens känner till (t ex  sökmotorer), som vill sälja någonting 
eller använda information om barnen utan att de vet om det eller har någon 
makt att säga nej  Vår data tillhör oss!

10.  Smarta telefoner – smarta barn – smarta 
lärare

Barn vet mycket om smartphoneappar som inte är kopplade till skolan och 
utbildning  Det kan vara bra om föräldrar eller lärare ber om råd för hur 
man kan använda dessa appar  Men när smartphones används för skolarbete 
så vet vi oftast inte hur vi ska använda dem (förutom möjligen miniräknaren 
och kameran)  Det är viktigt att läraren visar och förklarar hur man använder 
dessa verktyg och till vad  Du kan inte förvänta dig att vi barn är experter 
bara för att vi är unga 
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undervisning som tar hänsyn till digitala 
verkligheter i unga människors liv

Digital teknik är här för att stanna  Den har påverkat allas liv på olika sätt, 
både bra och dåliga  Unga människor är inget undantag  Hastigheten med 
vilken teknik utvecklas ställer krav på oss  Om vi ska kunna prata om både 
den oro och det hopp samt möjliga konsekvenser med digital teknik ute på 
skolorna måste vi- lärare, elever, föräldrar såväl som det bredare samhället- 
kunna föra öppna och uppriktiga diskussioner tillsammans med varandra  

I det här projektet har vi bland lärt oss vikten av de gemensamma 
undersökningarna som lärare, elever, föräldrar och forskare genomfört 
tillsammans  Dessa utforskande undersökningar har hjälpt oss att förstå hur 
praktikerna i skolan påverkas av användning eller icke-användning av 
digital teknik  Genom vårt speciella fokus på Bring-Your-Own-Devices 
(BYOD), som tex smartphones, har vi ytterligare lärt oss vikten av att 
respektera varandras ståndpunkter 

Vi har sett stora möjligheter för att integrera digital teknik, som kan lägga till 
något positivt till unga människors upplevelser av undervisning och som 
kräver att lärare och föräldrar måste bli mer öppna i förhållande till de 
möjligheter som dessa enheter kan ge för lärande 

Vi har också haft många mycket kritiska diskussioner om de negativa 
sidoeffekter som kan uppstå, speciellt kopplat till hur smartphones kan 
påverka unga människors välbefinnande och det ansvar som vi alla måste 
ta för att hantera detta 

I detta projekt har vi lärt oss om utbildningssystemet och arbetsvillkoren för 
lärare och elever i Sverige, Finland och Danmark och att vi delar liknande 
utmaningar 

Digital teknik är här för att stanna  Så det är upp till oss som 
samhällsmedborgare att träffas och hantera både utmaningar och 
möjligheter  Vi måste fortsätta undersöka hur olika former av samarbeten 
mellan elever, föräldrar, lärare och forskare kan fungera för att uppnå 
sådana ambitioner  Vad vi har lärt oss är att detta bara är möjligt om allas 
röster får höras 

Några avslutande raderNågra avslutande rader

32 33



Helena Björk arbetar som mellanstadielärare på Ribbybergsskolan i 
Haninge kommun, Sverige  Hon undervisar i samtliga teoretiska ämnen men 
har ett speciellt fokus på svenska, SO-ämnena och engelska  De senaste tre 
åren har hon i egenskap av förstelärare i uppdrag att utveckla skolans 
användning av IKT i undervisning 

Andrew Doyle är doktorand på avdelning Lärande i STEM på KTH 
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm  Hans doktorandstudier fokuserar 
på relationen mellan policy och praktik i olika teknikdidaktiska kontexter  
Han är även intresserad av teknikens filosofi och teknikutbildningens roll i 
samhället

Eva Hartell, Fil  Dr  inom bedömning samt legitimerad lektor i ma/ 
no/tk  Hon har under flera år haft förmånen att tillsammans med lärare, 
skolor och kommuner bedriva praktiknära forskning- och utvecklingsarbete 
nationellt såväl som internationellt  Hon jobbar som lektor på 
Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun samt forskar på KTH Kungliga 
Tekniska högskolan  Särskilt intresserad av att utveckla undervisning 

Riikka Hohti, Fil  Dr  har arbetat som professionell musiker, klasslärare 
och lärarutbildare  För närvarande har hon en post doc-tjänst på 
Lärarutbildningen vid Helsingfors universitet  Hennes forskningsintresse rör 
barndom och digitalitet, barn och djurs relationer, feminist posthumanistiska 
metoder och omvårdnad 

Mathias Mose Olesen, är lärare på Sofiendalskolen, Ålborg i 
Danmark  Han undervisar i no-ämnena samt matematik i grundskolans 
senare årskurser  Han ett stort intresse av att använda digitala verktyg för att 
stödja elevernas kunskapsutveckling inom matematik och naturvetenskapliga 
ämnena  Visualisering och simulering av himlakroppars omloppsbanor i 
rymden 
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Kathrin Otrel-Cass, PKathrin Otrel-Cass,Fil  Dr, är professor inom 
naturvetenskap och teknikdidaktiker vid Ålborg universitet och professor 
inom innovation inom undervisning och lärande vid Universitet i Graz, 
Österrike  Hennes intresse innefattar digital visualiserings antropologi och 
digital kultur och data-relaterade praktiker  Ett starkt fokus i hennes arbete är 
samarbetet med lärare och elever i no- och teknikklassrummen 

Bjarne Poulsen, är NO-lärare på Sofiendalsskolan i Ålborg, Danmark  
Han undervisar årskurs 7–9  Han har uppdrag som vägledare inom NO-
undervisning  Hans specialintresse är ämnesövergripande undervisning och 
integrering av tekniska verktyg i undervisning  

Olli Rekonen är masterstudent vid Socialvetenskapliga fakulteten vid 
Helsingfors universitet  Projektet har ingått som del av hans masteruppsats  
Uppsatsen fokuserar på effekten som smartphones har på skolbarnens 
sociala sammanhållning  Hans forskningsintresse rör sig kring relationer 
mellan tekniken och barnens vardagsliv  

Katariina Stenberg, Fil  Dr , är universitetslektor vid Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet  Hon har medverkat i 
detta projekt i egenskap av lärare vid Viks övningsskola i Helsingfors  
Hennes forskningsintresse innefattar lärarutbildning, lärares identitet, 
reflektion och förhållandet mellan teori och praktik  Hon är också intresserad 
av deltagande pedagogik och dialogpedagogik  

Den här boken representeras också av röstar från 
barn från Danmark, Sverige och Finland som vi hade 
förmånen att arbeta tilllsammans med. Ett stort tack 
till alla medverkande!

Om författarnaOm författarna
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