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Mobilens (u)muligheder

En mediepædagogisk workshop 

hvor jeg stiller spørgsmål og 

I skal give svarene



Hvem er I?

Ræk hånden op:

• Hvor mange har forsøgt sig med at bruge 
mobilen i undervisningen?

• Hvor mange overvejer…?

• Hvor mange er imod…?



Hvilke fag underviser I i?

Ræk hånden op:

• Hvor mange underviser i naturvidenskabelige 
fag?

• Hvor mange underviser i samfundsfaglige fag?

• Hvor mange underviser i humanistiske fag?

• Hvor mange er (også) ledere på skolen?



Baggrund for workshop

”Mobilklassen”

?

Teknologi

Didaktik Læring



Mobilpædagogiske spørgsmål

1) Teknologi 2) Didaktik 3) Læring

Hvordan?

Hvad?

Hvorfor?

3 korte 
afdelinger 

med 
spørgsmål, 

tænkeskrivning  
og 

svar i 
plenum 
– klar?!



Hvordan?

Tænkeskrivning
5 min. (skriv 
stikord, lav 
mindmap etc.)

Mobildidaktikkens metodeovervejelser

Hvordan bruge 
mobilen som 
undervisnings-
metode i jeres fag 
og/eller flerfaglige 
forløb?

Jeres svar…

Hvordan kan man 
nok IKKE bruge 
mobilen i jeres fag 
og flerfaglige 
forløb?

Jeres svar…



Hvordan?

Svar / fund
(5-8 min.)

Mobildidaktikkens metodeovervejelser

Hvordan bruge 
mobilen som 
undervisnings-
metode i jeres fag 
og/eller flerfaglige 
forløb?

Andre svar:
a) Feltarbejde i et eller flere fag, fx integreret med Redaktionen
b) Mobilklassen-lærer: ’Vidensbank’; CBS-film
c) Ny skriftlighed: Udvidede skrivekompetencer
d) Mobillog – mundtlig, skriftlig, audiovisuel – for formative 
læringsforløb

Hvordan kan man 
nok IKKE bruge 
mobilen i jeres fag 
og flerfaglige 
forløb?

Andre svar:
a) Uden brug af andre teknologier. Eksempel: Processkrivning
b) Kultursvar: Hvis teams, lærere , elever og/eller ledere  er 
imod, fungerer det ikke



Hvad?

Tænkeskrivning
5 min. Skriv sms til 
NFE: 6130 8435, 
dig selv eller andre

Mobildidaktikkens indholdsovervejelser

Hvilket
meningsfuldt 
indhold kan 
mobilen genere i 
forhold til dine 
fag/flerfaglige 
forløb?

Jeres svar…

Hvilket indhold kan 
mobilen nok ikke 
genere i forhold til 
fag/flerfaglige 
forløb?

Jeres svar…



Hvad?

Svar / fund 
(5-8 min.)

Mobildidaktikkens indholdsovervejelser

Hvilket
meningsfuldt 
indhold kan 
mobilen genere i 
forhold til dine 
fag/flerfaglige 
forløb?

Andre svar:
a) Sprogfag: Sms-sprog – udfordring af sprogforståelse
b) Samf./dansk/andre fag: Mobilen som identitetsskaber
c) Dansk/afsætning:  ’Herning – mundtligt sprog, lokal kultur 

og afsætningsmuligheder’
d) Generelt: Studier af mobilt-medierede genrers indhold, 

former og funktioner

Hvilket indhold kan 
mobilen nok ikke 
genere i forhold til 
fag/flerfaglige 
forløb?

Andre svar:
a) Romanen som analyseobjekt i mobil – ikke rart at læse
b) Kultursvaret…



Hvorfor?

Tænkeskrivning
5 min. Sms til NFE: 
6130 8435, skriv på 
papir, eller blog på 
www.nikolaj-
frydensbjerg-elf.dk

Mobildidaktikkens legitimering

Hvordan begrunde 
brugen af mobilen 
over for kolleger 
(egne eller andres 
fag), ledere og 
andre meningsdan-
nere (fx forældre)?

Jeres svar…

Hvordan begrunde 
at det IKKE er en 
god ide med 
mobilen…?

Jeres svar…
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Hvorfor?

Svar / fund
(5-8 min.)

Mobildidaktikkens legitimering

Hvordan begrunde 
brugen af mobilen 
over for kolleger 
(egne eller andres 
fag), ledere og 
andre meningsdan-
nere (fx forældre)?

Andre svar:
Mobilklasse-lærers svar: 
a) ’Elever er blevet mobile’; virker motiverende i forhold til 

mobil elevkultur.
b) Dannelses- og kompetencefunktion: Forbereder til det 21. 

århundredes digitale globale netværkssamfund
c) Digital kompetenceudvikling, ’udvidet literacy’

Hvordan begrunde 
at det IKKE er en 
god ide med 
mobilen…?

Andre svar:
a) Forhindrer fordybelse, indsigt.
b) Hjemlig-/underholdnings-/hyggegørelse af undervisningen
c) Paradoksal individualisering: socialt medie skaber fravær
d) Man har grundlæggende andre opfattelser af didaktik, læring 
og dannelse



Mobilens mulige betydning 
– for en forandring af mediepædagogiske tænkemåder

Nøglebegreber: Teknologi Tidligere tænkemåde? Fremtidig tænkemåde?

Teknologiske ressourcer Analoge ressourcer Primært digitale ressourcer

Læringsplatforme Divergerende platforme Konvergerende platforme

Læremidler Få producenter Mange producenter

Kontekstualisering Formel undervisning Uformel-formel læring

Modalitet Monomodalitet Multimodalitet



Mobilens mulige betydning 
– for en forandring af mediepædagogiske tænkemåder

Nøglebegreber: Didaktik Tidligere tænkemåde? Fremtidig tænkemåde?

Faglighed Monofaglighed Saglighed og flerfaglighed

Undervisningsorganisation Individuelt lærende Del af læringsfællesskab

Viden Tilegnelse af viden Deltagende
medproduktion af viden

Formål Afgrænsede forløb med 
henblik på 
resultatorienteret kunnen

Undervisning som 
proces/portfolio/livslang
læring

Kompetencebegreb Literacy ’Udvidet literacy’ / 
’multiliteracies’ / semiocy / 
digital kompetence som 
nødvendigt delelement



Mobilens mulige betydning 
– for en forandring af mediepædagogiske tænkemåder

Nøglebegreber: Læring Tidligere tænkemåde? Fremtidig tænkemåde?

Læringens sted Klasseværelset Stationære og mobile
kontekster lokalt-globalt

Gøren Individuel Kollaborativ-individuel

Kommunikation Envejskommunikation og 
receptiv tilegnelse

Læring som receptiv-
produktiv
flervejskommunikation

Læreproces Kognition Situeret kognition

Vidensform Blooms taksonomi Læring som design:
Situeret, teoretisk, 
reflekteret/kritisk,  
transformativ læring



Fra hverdagskultur til skolekultur?

• ”I flere lande viser forskningen at mobiltelefonen er 
blevet en hverdagspræget og højt værdsat  
multibrugsindretning for mellemmenneskelig 
kommunikation snarere end et arbejdsredskab” (Hagen 
& Wold 2009:120, min understregning)

• Børn får typisk en mobil i 10-års-alderen (gamle tal)

• 16-19-årige sendte i gennemsnit 14,5 SMS-beskeder
per dag

• SMS og samtaler er de mest normale brugsområder for 
mobiltelefonen blandt 8-18-årige



Spørgsmålet

• Hvor meget og hvordan og hvorfor (ikke) 
bruges mobilen i (gymnasie)skolen?



Hvis du vil vide mere om mobilbrug

• Hagen, I., and Wold, T. (2009). 
Mediegenerasjonen: barn og unge i det nye 
medielandskapet. Oslo: Samlaget.

• Winther, I.W. (2009). Mobilen som fantomvæg - i 
grænselandet mellem tilstedeværelse og fravær. 
In C.L. Christensen, and A. Jerslev (Eds.), Hvor går 
grænsen? København: Tiderne Skifter.

• Følg med i Mobilklassens udvikling på 
www.nikolaj-frydensbjerg-elf.dk, hvor disse slides 
også kommer til at ligge.
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