
 

Bortom debatten: Mobiltelefonernas roll i det uppkopplade 

klassrummet, 12 februari, 2019 

Mobiltelefonernas roll i skolan är ett ständigt debattämne, med starkt polariserade 

ståndpunkter. Men vad vet vi egentligen om mobilernas funktion i en digitaliserad skola och i 

klassrum med ständig uppkoppling? Hur kan vi förstå och förhålla oss till olika digitala och 

analoga verktyg i undervisningen i relation till en allt mer uppkopplad omvärld?  

Vi vill välkomna till en eftermiddag där vi med utgångspunkt i aktuell forskning vill ta oss 

bortom den polariserade debatten för att kunna belysa komplexiteten i den förändringsprocess 

som skolan befinner sig i. Syftet med dagen är att skapa en mötesplats för att starta ett 

gemensamt samtal om dessa brännande frågor som i sig inrymmer grundläggande frågor om 

hur vi ser på lärande, undervisning och skolans uppdrag.  

Dagen är kostnadsfri för deltagare från våra samverkanskommuner. För deltagare från andra 

kommuner är kostnaden 500 kr per deltagare.  

 

Program 12 februari

 

12.30-13.00 Registrering – utanför Lagerlöfsalen, 1A 305 

13.00-14.00 Introduktion: Smarta telefoner i de uppkopplade klassrummens tidevarv. 

Christina Olin-Scheller, Fritjof Sahlström, Marie Tanner  

Lokal: Lagerlöfsalen 1A 305 

 

14.10- 14.40  Valbara seminarier, pass 1 

I: Fredrik Rusk 

Flerspråkighet 

och identitet i 

digitala 

kontexter, del 1 

II: Matilda Ståhl 

 

Visuell 

kommunikation och 

kompetens i sociala 

medier 

III: Antti 

Pakkari/Verneri 

Valasmo (språk: 

engelska) 

"Digital labour in 

classrooms: How 

phones and social 

media change school?" 

IV: Anna 

Slotte/Christina Olin-

Scheller 

Analoga och digitala 

textmöten i det 

uppkopplade 

klassrummet 

 

 

https://www.kau.se/lararutbildningen/om-lararutbildningen/om-lararutbildningen/samverkan/regionalt-12


14.40-15.00 Fika- utanför Lagerlöfsalen, 1A 305 

 

15.00-15.30 Valbara seminarier, pass 2 

I: Susanne Duek 

Flerspråkighet 

och identitet i 

digitala kontexter, 

del 2 

II: Peter Wikström 

Snapchat som fönster 

ut från klassrummet 

III: Stig-Börje 

Asplund/Janne 

Kontio 

Yrkeselever, 

mobiltelefoner och 

identitet  

IV: Marie 

Tanner/Liisa Tainio  

Mobilen som 

kunskapsresurs i 

svenskämnet 

 

 

15.40 -17.00 Hur kan vi tänka om mobilerna i klassrummet? Panelsamtal med lärare, elever, 

skolledare, forskare samt Moderator Monica Evermark.  

Lokal: Lagerlöfsalen, 1A 305 

 

Medverkande; 

Forskare från projekten Uppkopplade klassrum vid Karlstads universitet samt Textmöten, 

Helsingfors Universitet/Åbo Akademi Vasa. (länkar) 

https://www.kau.se/csl/forskning/var-forskning/forskningsprojekt/uppkopplade-klassrum  

https://textmoten.com  

 

Anmäl dig här! 

Observera att det finns begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 

torsdagen den 7 februari.  

Välkomna! 

Monica Evermark, RUC 

Christina Olin-Scheller och Marie Tanner, Institutionen för pedagogiska studier 
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