
Oplæg til klassediskussion 
efter foredraget  

“Mig & min 
smarte telefon” 
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Klassediskussion

Spørgeskemaet

Til nogle af spørgsmålene kan det være nyttigt at have resultaterne fra 
spørgeskemaet. Hvis jeres skole har fået lavet en undersøgelse, har I fået tilsendt et link, 
hvor resultaterne kan downloades.

Ellers kan I arbejde med den store undersøgelse af ca. 2700 gymnasieelevers digitale 
dannelse. Den kan downloades på sorenhebsgaard.dk.

Fremgangsmåde

• Del eleverne op i tre- eller firemandsgrupper
• Lad eleverne diskutere de følgende spørgsmål og følg op på klassen. Enten et 

spørgsmål ad gangen eller alle på en gang.
• Lad evt hver gruppe arbejde med hver sit spørgsmål, så der kan komme 

grundigere diskussioner – og lad efterfølgende grupperne fremlægge deres overvejelser 
på klassen. 

Spørgsmål 1: Mobil- og computerbrug i klassen

Cirka 33 pct. af eleverne bruger ofte (ca. 6 pct. siger “nærmest hele tiden”)  mobilen 
eller computeren til andre ting end undervisningen, mens de sidder i 
klasseundervisningen.

- Hvad synes I om det?
- Ca. 30 pct. mener at undervisningen bliver dårligere af, at andre sidder og laver 

alt muligt. Hvordan bliver den dårligere?
- Nogle elever siger “det er mit eget ansvar, om jeg følger med. Det skal ingen andre 

blande sig i”. Er du enig i det?  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Spørgsmål 2: Hvad kan læreren gøre 

Ca. 27 pct. af eleverne kunne godt tænke sig, at læreren greb mere ind over for 
elevernes uvedkommende mobil-/computer-brug i klassen. Hvordan kan læreren være 
med til at skabe en bedre mobil-kultur i klassen?

- Skal klassen sammen blive enige om et regelsæt? Kunne man lave 
forsøgsordninger? Er det ok med regler, som ikke gælder for alle?

- Kan læreren lave særlige aftaler med elever, som ved at de har et problem med at 
bruge deres mobil/computer for meget i klassen?

- Hvilke gode grunde er der til at eleverne har deres mobiler ved sig i klassen?
-  Hvilke gode grunde er der til, at de ikke skal have dem ved sig – at de f.eks. 

bliver lagt i et skab eller samlet i en kurv?

Spørgsmål 3: Om at være tilgængelig

Ca. 28 pct. af eleverne siger, at de er NØDT til at være tilgængelige hele tiden, fordi så 
mange skriver til dem konstant. Undersøgelsen viser, at det er en stor kilde til stress og 
dårlig koncentration.
- Hvor mange beskeder har I hver især fået i dag? Hvad kendetegner dem? Altså er det 

hyggesnak, en “hej”-besked, “se hvad jeg laver”, praktiske informationer / 
koordinering.

- Tænk på forskellige situationer: at sidde sammen med vennerne, at spise med 
forældrene, at lave lektier, at sidde i klassen, at gå en tur med kæresten: Hvad koster det 
i disse situationer at poste noget/svare på en besked? Hvad koster det at lade være?

- 30 pct. af eleverne siger, at det er dårlig stil, hvis der bliver svaret senere end et kvarter, 
når de har sendt en besked. Hvorfor er det det? Er det rimeligt at kræve?

- Kig på jeres egne beskeder / notifikationer fra i dag (og lad være med at drukne i SoMe 
nu, tak ;-)). Er der beskeder, hvor det virkelig ville være et problem, at der først blev 
svaret om en time? Eller er det “bare” fordi den anden synes, at det kunne være rart 
med et svar?
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