
Mig & min smarte telefon 
Arbejdsspørgsmål til klassediskussion.!

Introduktion!
Foredraget “Mig & min smarte telefon” handler om, hvordan teknologien påvirker vores 
samfund og den måde vi er sammen på. Blandt andet kan vi se, at mange har meget høje 
forventninger til, hvor tilgængelig man skal være – altså, at fordi det er muligt at være i 
kontakt med hinanden, så har man krav på at kunne få fat i hinanden. "
!
Samtidig giver teknologien os altid en mulighed for at lave noget andet, uanset hvilken 
situation man er i. Der er frit valg på alle hylder – hvad betyder det i skolen, i samværet 
med vennerne, i familien, med kæresten? "
!
Diskussionerne kan tages på klassen eller i grupper, i todaysmeet.com eller på twitter. "
!
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Opmærksomhed 
Der er nogen, som siger, at den ultimative valuta er opmærksomhed. Alle vil have din 
opmærksomhed: lærerne, venner, familie, annoncører, tv-kanaler… Og når man kun kan 
have udelt opmærksomhed på én ting ad gangen, bliver det en hård kamp om en 
begrænset resurse."
!
Derfor er der mange der vælger strategien at være lidt opmærksom på det hele – det som 
på engelsk hedder “Continuous partial attention”. Læs evt. forsker og debattør Linda 
Stones indlæg om Continuous Partial Attention."
!
Diskuter!
Er I enige i Linda Stones udlægning? Er det noget negativt at være opmærksom på det 
hele hele tiden? Er det muligt at leve på en anden måde i dag? "
!
Lav en liste over dem, som gerne vil have din opmærksomhed. I hvilke situationer? 
Hvorfor vil de gerne have din opmærksomhed? Hvad får de af dig? "
!
F.eks.: Reklamer vil gerne have min opmærksomhed. Når jeg ser dem eller interagerer 
med dem, sælger annoncørerne formentlig flere varer. "
Hvad med gamle venner, som du ikke rigtig ser mere? Læreren? Venner, som du sidder 
fysisk sammen med.Venner som skriver på de sociale medier eller skriver beskeder."
!
!

!
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http://lindastone.net/qa/continuous-partial-attention/


Hvor hurtigt skal man 
svare? 
Se på tallene i undersøgelsen “Dig og din smarte telefon”. Ca. 25 pct. svarer på en besked 
eller chatbesked i samme øjeblik, den tikker ind, og yderligere 42 pct. svarer inden for et 
kvarter. Det er altså normalt at svare inden for et kvarter, når 67 pct. gør det. "
Derfor synes ca. 28 pct., at det er dårlig stil, hvis de har sendt en besked og ikke får svar 
inden for et kvarter. Det har altså en konsekvens, hvis man ikke svarer med det samme."!!
Diskuter!
!
Svarer du hurtigt eller langsomt? Hvorfor? Hvad forventer du af andre? Hvorfor?"!
De fleste (ca. 2 ud af 3) bliver irriterede, hvis de sidder og snakker med en ven, som 
pludselig finder sin mobil frem og laver noget på den. Men er de ikke bare høflige over for 
dem der skriver? "!
Hvis du har sendt en besked og ikke får svar med det samme, hvad får det så dig til at 
tænke?  "!
Hvad “koster det” at svare på en besked med det samme? (tid / opmærksomhed) – i 
hvilke situationer kan man godt, og hvilke kan man ikke? "!
Det kan også være, at man ikke svarer, men bare kigger, hvis mobilen vibrerer. Hvad 
koster det at kigge – og er det altid ok at kigge? Hvad koster det at vente?"!!

!
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Teknologien bliver ved 
Vi bliver aldrig færdige med at skulle snakke om, hvilken 
rolle teknologien skal spille for os, og hvordan vi helst vil 
leve med den.!
"

Vi er efterhånden (næsten) blevet enige om reglerne eller normerne for god mobil-stil – 
både over for dem, som man er fysisk sammen med, og dem som skriver. Det kan være 
om, hvornår man må tage billeder, hvor hurtigt man skal svare, om det er ok at kigge på 
sin telefon mens man er i timen eller sidder sammen med kæresten."
Men hvilke diskussioner skal vi tage i fremtiden? "
!
Google har lanceret Google Glass, en stemmestyret smartphone-brille og Apple har 
lanceret deres Apple Watch, et armbåndsur med smartphone-funktionaliteter som 
beskeder og notifikationer. "
!
Hvis I forestiller jer de diskussioner, som vi har om hvornår mobiler er gode eller mindre 
gode – hvad vil så være god mobil-stil med de her to devices?"
!
Se evt. filmen som Google har lavet om Google Glass. Prøv at sammenligne 
hovedpersonens brug af sin Google Glass med, hvordan vi selv bruger vores mobiler. 
F.eks. har han tilsyneladende kun én ven, som han sender én sms."
!
!
!
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https://www.youtube.com/watch?v=ErpNpR3XYUw


Et døgn uden mobil 
Arbejdsspørgsmål til radioprogrammet “Et døgn 
uden mobil”, som handler om teknologiens rolle i 
vores hverdag. !

Radioprogrammet “Et døgn uden mobil” handler om tre unge, som skal undvære deres 
mobil i et døgn, mens de er på Roskilde Festival. Det er et sjovt og finurligt program, som 
leger med tanken “hvad hvis man ikke havde nogen mobil?” Hvordan mødes man? 
Hvordan er det at være til koncert uden at kunne sms’e og uden at kunne filme? Hvordan 
er man egentlig sammen, når man ikke kan være sammen med andre på mobilen?"!
Hent programmet!
Find programmet på DRs hjemmeside. Programmet varer 27 minutter."!
Lyt til programmet i klassen!
Det kan være en udfordring i sig selv at skulle lytte til en halv times radio uden at lave 
noget andet imens. Man kan lave “radiobif”, hvor man ligger på gulvet eller bordet og 
lytter (og passer på at man ikke falder i søvn)."!
Del klassen op i grupper, som skal fokusere på forskellige temaer i programmet mens de 
lytter:"!
#1: Hvilke faser og erkendelser gennemgår henholdsvis Peter, Sofie og Natasha undervejs 
i programmet? Hvad ville de mon opleve, hvis forsøget kørte i to dage? Eller i en uge?"!
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http://www.dr.dk/p1/feature/feature-et-doegn-uden-mobil


#2: Roskilde Festivalen er et fysisk sted, hvor man fysisk tager hen for at feste. Hvad 
oplever deltagerne ang. samvær og tilstedeværelse før og efter forsøget? Er det godt eller 
skidt? "!
#3: Deltagerne får deres mobiler tilbage med nye erkendelser om deres egen mobilbrug. 
Tror I, at de vil ændre vaner? Hvorfor eller hvorfor ikke?"!
#4: Hvad er det helt konkret at deltagerne savner ved deres mobil? Hvad bruger de den 
til? (F.eks. underholdning, koordinering osv.)"!!
Tør du selv undvære din mobil?!
Mange af eleverne har aldrig prøvet at være offline og kommer måske aldrig til at prøve 
det. "!
Er der nogen i jeres klasse, som bruger deres mobil og sociale medier meget – og som tør 
at undvære det i et døgn? Eller to?"!
Lige som deltagerne i programmet skulle gøre sig klar til forsøget, skal man også lægge en 
plan. Hvad skal man have aftalt på forhånd? 
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