
Pedagogisk bruk av mobil i skolen. 
 
Well informed people know it is impossible to transmit the voice over wires and that were 
it possible to do so, the thing would be of no practical value. 
                                                                             - Editorial in the Boston Post, 1865 
 
I dag har vi heldigvis kommet litt lenger enn hva sitatet over viser og i diskusjonen rundt 
hva man skal bruke og ikke bruke, hva man skal forby og hva man skal tillate i forhold til 
digitale verktøy på skolen sier forskere at de vil ha mer bruk av mobilen på skolen.  
 
To av fem rektorer mener at mobilbruk er et (større eller mindre) problem – at den tar 
oppmerksomheten bort fra pedagogisk virksomhet, at den er et forstyrrende element. 
Alexandra Weilenmann, som er forsker i informatikk ved IT-Universitetet i Göteborg, 
mener at grunnen er at vi har for lite kunnskap om hva mobilen kan benyttes til og at 
den derfor ikke sees på som en ressurs i skolen (se lenke til nyhetsinnslag på slutten av 
teksten). Hun sier at mobiltelefonen har blitt en integrert del av vår hverdag – både på 
jobb og hjemme – og at det er unaturlig at skolen skal være mobilfri sone (de unge må 
lære seg å bruke dette verktøyet også). Hun mener at noe av grunnen til at mobil ikke er 
integrert i pedagogisk bruk er en refleksjon av vårt generelle syn på mobilbruk; vi har et 
elsk/hat-forhold til mobilen; på den ene siden er den grei å ha når vi selv skal bruke den, 
mens vi gjerne irriterer oss når andre ringer eller mottar en melding. 
 
Alexandra Weilenmann sier videre at elevene har jo med seg mobilen, og de har 
ferdigheter i bruk som skolen ikke benytter seg av. Vi må se på mobilen som en ressurs 
og som en mulighet, se på hvordan man kan bruke mobilen på en god og fornuftig måte 
og se på hvordan man kan dra nytte av ferdighetene også pedagogisk. De yngre elevene 
kan f.eks bruke kamerafunksjon og ta bilder av planter, importere bildene og lage f.eks 
en collage – som en del av arbeidet med å forstå naturen eller lære mer om ulike 
planter. Eldre elever kan f.eks bruke videofunksjon for å dokumentere forsøk i kjemi, og 
gjerne gjøre opptaket tilgjengelig for andre elever (f.eks for elever som ikke var tilstede 
– vårt tips; få  inn videosnutten i LMS’et så kan de se forsøket på nytt i forbindelse med 
rapportskriving, dette kan gjøres gjennom å lenke eller bruke ”embed”-kode). 
 
Det er mange tekniske muligheter, men hun sier videre at dette selvfølgelig ikke kan 
innføres “over natta” – det tar tid og fordrer kunnskap hos lærerne. 
 
Det skal selvfølgelig ikke være fritt fram – nei, det må inn i ordnede former. Forskeren 
kommer med et par opplagte forslag – bilde og video – og det er to gode, enkle forslag 
(stikkord; sammensatt tekst, bilderedigering). Andre ting du kan bruke mobilen til;  
lydopptak i forbindelse med intervju/reportasje – passer fint inn med prosjektarbeid og til 
lydredigering. Du kan laste ned forelesninger fra iTune Edu og se dem på mobilen (bruk 
hodetelefoner). Det samme gjelder podcast og lydbøker, både norske og utenlandske 
(språktrening kan og være stikkord her). Ser at enkelte skoler aktivt bruker SMS for å 
sende beskjeder – en helt opplagt bruk i dag hvis du skal nå denne målgruppen. 
 
Å skrive meldinger ved hjelp av mobil er faktisk skrivetrening, selv om vi sikkert kan 
diskutere lenge og vel om “SMS”-språk er bra eller ikke.  
Et par tips til, men med en betenkning (kostnad ved bruk – hvem skal betale?): Bruke 
mobilen til å innhente informasjon – i denne videoen tips til f.eks å samle statistisk 
materiale gjennom SMS (gjerne med ekstrapoeng om man får fra noen som er 
utenlands). Bruk av GPS-funksjonalitet til f.eks geocaching eller “rebusløp”. Søk etter 
annen informasjon (wap). Og helt, helt opplagt – mobilen er og blir, selv med alle nye 
applikasjoner, først og fremst et verktøy for kommunikasjon – enten ved å ringe, sende 
SMS/MMS, epost, chat osv.  

 Eva Bratvold/Frode Kyrkjebø (Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane) 

 



 
Oppsummering bruksområder: 

• Kommunikasjon 
• Bilde 
• Video 
• Sammensatt tekst 
• Bilderedigering 
• Lydopptak i forbindelse med intervju/reportasje (prosjektarbeid) 
• Laste ned og spille av forelesninger og podcast 
• Språktrening 
• Sende beskjeder (SMS) 
• Skrivetrening 

 
• Samle statistisk materiale 
• Bruke GPS-funksjon  
• Internett (wap) 

 
 
Videre lesing/bakgrunnstoff: 
 

• Helsingborg Dagblad “mobilen är mitt liv….”1 
• Lokusbloggen “Zenna Atkins; Elever bør oppfordres til bruk av mobilen i 

klasserommet”2 
• Nyhetskanalen ”Forskare vil ha mobiltelefoner i skolarbetet” 3– streamet 

nyhetsinnslag med Alexandra Weilenmann 
• YouTubevideoen ”Did you know 4.0”4 

                                                 
1 http://ow.ly/sWU1 
2 http://tjenester.aschehoug.no/blogg/lokus/2009/10/07/zenna-atkins-elever-bør-oppfordres-til-a-bruke-mobilen-
i-klasserommet/ 
3 http://ow.ly/nNFH 
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4 http://tiny.cc/didyouknow639 
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