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Mobilt lärande - egen analys och reflektion 
 
Jag har en uppgift att fundera över vad mobilt lärande är. Jag sjunker ner i fåtöljen med 
iPaden i knäet och tittar igenom de länkar vi har fått till hjälp. Jag drar in anteckningsfönstret 
från höger i skärmen och skriver ner några rader som fastnat “Mobilt lärande är 
plattformsoberoende…” 
 
Jag sträcker på mig och gäspar. Måste göra annat en stund om jag inte ska somna. Sätter 
mig vid datorn och tittar på katter på YouTube. Hittar sen ett par intressanta filmer om mobilt 
lärande. Plockar fram ett Google docs och skriver ner några sammanfattande punkter. 
 
Nästa dag på bussen till jobbet tittar jag igenom mina anteckningar igen på Smartphonen 
och lägger till några nya tankar. Det plingar till i Hangout-appen. Ett nytt länkförslag från 
Mathias i studiegruppen. En film om mobiler i undervisningen. Jag plockar fram paddan så 
att jag ser bättre... 
 
Plattformsoberoende 
 
Arbetet kan påbörjas på en enhet - en dator, fortsätta från den mobila enheten för att sedan 
slutbearbetas från en annan dator. 
Cloudbased learning, att arbeta mot molntjänster, är en förutsättning för smidigheten. Inget 
ligger lokalt och oåtkomligt på HDD.  
 
Ständigt pågående 
 
Lärandet sker just när det efterfrågas, när eleven är redo, inte när lektionen är schemalagd. 
Det finns en ständigt tillgänglig kommunikationsväg: mail, chat, forum, sms, mms. 
Sammarbete on the go. Tänkvärt är att det idag säljs dubbelt så många mobila 
bredbandsabonnemang som fasta. Vi är en mobil generation. 
 
Bitar av helheten 
 
Lärandet sker i mindre uppdelade sektioner - bread crums, delmoment som kan genomföras 
på kort tid. Flera crums bildar ett helt lärande, hela kursen etc. 
 
Mobilt formspråk/mobila verktyg 
 
Formspråket hos de hjälpmedel, appar, program som används är med fördel anpassat till 
mobila enheter. Interaktionsdesignen och den visuella designen samspelar mellan olika 
enheter så att igenkänning finns och lärandet kan ske sömlöst mellan plattformar. Layouten 
är pekskärmsanpassad och har en "appliknande" uppbyggnad. 
Mobila enheter kan med lätthet ta bilder, filmer, ljudinspelningar, läsa QR-koder mm. 
Lärandets metoder blir mobila, snabba, fånga ögonblicket, lärandet här och nu.  
Lärandet är anpassat för PDA:s Personal Digital Assistants (smartphones, plattor). 
På den bärbara enheten finns dessutom ofta väldigt bra tillgänglighetsanpassning. 
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BYOD 
 
Bring your own device. När elever i en skola använder sina egna digitala enheter finns det 
ingen startsträcka, de är säkert mer rädda om sin egen smartphone än skolans laptop och 
de kan studera “i farten”, på bussen till träningen, i bilen när pappa handlar osv. 
IT-säkerheten är dock en utmaning, skillnader mellan elevers tillgång till teknik en annan.  
Den studerande vill inte bara använda sin egen enhet utan också de chattrum, delningsytor, 
appar och siter hen är van vid hellre än skolans uppphandlade tänkta system. En annan 
utmaning för skolan. 
Genom BYOD pratar man om en förändring i maktfördelningen - om eleven använder sin 
egen device, får lära på det sätt som hen själv väljer och redan använder, på sin tid, på valfri 
plats, med valfria program och digitala miljöer - strukturen finns men arbetssättet är flexibelt, 
processinriktat och anpassat till individen. 
 
Den viktiga strukturen 
 
I skolan är det viktigt för eleverna att det finns en tydlig struktur, tydliga mål och tänkta 
arbetsflöden. För eleven är det också viktigt att förstå syftet med att jobba digitalt med tänkt 
uppgift.  
Inom all utbildning behövs någon som leder och orkestrerar lärandet så att riktning och mål 
blir tydligt. Det mobila lärandet är ofta mer informellt och ibland mer ostrukturerat än det 
arbete som sker "fast" i klassrummet eller på skolans datorer. Det ställer högre krav på 
struktur eftersom stor del av lärandet sker utanför skolmiljön.  
 
 
Digitalt samarbete 
 
I den mobila lärandemiljön är det inte statiskt, det är ständigt föränderliga processer. Elever 
delar, chattar och kommenterar. Responsen är omedelbar vilket ger snabba resultat av varje 
aktion. Alla kan bidra till samarbetet i en grupp, från olika platser och enheter. 
Det mobila lärandet är en arbetsmetod, ett förhållningssätt som människor idag använder i 
vardagen inte bara i lärandesituationer och i skolan. 
 
 
 
 
Kort analys 
Det mobila lärandet behöver inte likställas med att använda mobila enheter utan det mobila 
ligger i rörligheten: mellan olika enheter;  dator till dator, dator till platta till smartphone osv. 
Molntjänsterna har gett det mobila lärandet helt nya möjligheter. 
Det rörliga är också lärandemiljön som genom de mobila enheterna kan vara precis var som 
helst, både i digital miljö och fysisk miljö.  


