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Abstrakt
Med det här kandidatarbetet vill vi se EdTechs möjligheter att påverka barns sociala förmåga
på ett positivt sätt, för att förebygga situationer där mobbning uppstår. Genom Future
Workshops och Participatory Design utvecklar vi, tillsammans med elever på en lokal
högstadieskola, ett koncept för en applikation med en potential för ökat kamratskap.
Vi analyserar elevernas åsikter angående funktioner och visuell design för applikationen samt
presenterar en konceptprototyp för ämnesexperter. Deras validering av vår prototyp ses som
ett direkt resultat av frågeställningens utgångspunkt, och därav en möjlig lösning av
grundproblemet.
Nyckelord: Mobbning, Teknik i skolmiljö, Framtidsverkstad, Deltagande design, Elevåsikter

Abstract
With this Bachelor Thesis we consider EdTechs possibilities in influencing children’s social
abilities in a positive way, to prevent repetitive bullying behavior. By the methods of Future
Workshop and Participatory Design we develop, together with students on a local secondary
school, a concept for an application with the potential of increased friendships.
We analyze the student’s opinions about functionalities and visual design, and then present a
prototype of the concept to experts in the field of Educational Technology. Their validation
of our prototype is seen as a direct result of the research question, and a possible solution to
the issue at hand.
Keywords: Repetitive bullying behavior, Educational Technology, Future Workshop,
Participatory Design, Student Voices
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Förord
Under det här kandidatarbetet finns det vissa som har varit extra betydelsefulla för den
positiva utveckling det tagit. Vi skulle därför vilja tacka följande personer:
Niclas Melin på Netport Science Park - För det stöd vi fått, att vi fått deltaga på möten om
EdTech, samt de kontakter som formats utifrån dessa möten.
Jennie Petersson, Vice Rektor på Thoren Framtid - För att vi fått den ovärderliga möjligheten
att komma på besök och hålla Workshops tillsammans med era elever.
Pirjo Elovaara - För den drop-in handledning där vi blev ledda in på rätt spår, samt den
introducerade kontakten med Thoren Framtid.
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Markus Fiedler för tron på våra tankars
potential, samt det ständiga stödet. Vidare vill vi tacka för all hjälp vi fått när det varit svårt.
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1. Bakgrund
Mobbning har länge varit ett problem både i skola och i arbetslivet. Hur skulle detta kunna
påverkas på ett positivt sätt? Går mobbningen att stoppa? Grundar sig problemet först och
främst i barnens sociala lärande eller är det en maktposition vissa strävar efter? (Björk, 1999)
Frågorna kanske inte har något direkt svar eller lösning alls, men just frågan om mobbning
går att stoppa är en fråga som gång på gång dykt upp, det finns exempelvis organisationer
som fokuserar på att hjälpa barn (BRIS, Friends, Ungdomsmottagningen, etc.) både genom
förebyggande syfte och när det redan har hänt.
Vi hoppas vidare utforska rörelser och program relaterade till mobbning, exempel på ett
sådant är Olweus Bullying Prevention Program (Olweus, 2007). Paralleller mellan olika
metoder och synsätt kan belysas för att få en bättre inblick i de generellt accepterade
tillvägagångssätten för att ha som grund vid eventuella egna lösningar på utvalda problem
(Björk, 1999). Dessa lösningar kan sedan presenteras i textformat för att ligga till grund för
vidare tankegångar, de kan även agera utgångspunkt för den gestaltning som under arbetets
gång genomförs.
Gunilla O. Björks bok (Mobbning - en fråga om makt?) tar upp tidigare forskningar, lösningar
och analyserar situationer och teorier. Boken är riktad mot pedagogiska utbildningar (lärare,
fritids-, och specialpedagoger) men är lätt att förstå. Björk (1999), som haft en stor inverkan
på vårt arbete, tar upp ett fiktivt praktexempel på hur mobbning kan gå till. I exemplet tar vi
upp beteckningar som Björk (1999) har använt för att förklara hur händelseförloppet
utvecklas. För att bättre förstå Björk (1999) tar vi även en titt på filmatiseringen av samma
fiktiva exempel för att själva kunna analysera utifrån Björks (1999) förklaringar.
Skolmiljön har under de senaste 15 - 20 åren ändrats markant. Från att använda en tung och
otymplig overhead-maskin, en svart tavla och papper, används numera en projektor,
smartboard och datorer. Elever får tillgång till surfplattor och datorer fulladdade med program
designade för att lära (Lindl, 2017). Dessa applikationer har flera olika användningsområden i
olika ämnen. De som riktar sig åt yngre klasser använder sig oftast av lek för att barnet ska
tycka det är roligt. Exempel på detta från vår egna barndom är spelen “Lek & Lär”
(Knowledge Adventure Inc., 1994, 1995, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1998). En fördel med
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dessa “spel” är att barnet, förutom att han/hon tycker att spelet är roligt, får direkt
återkoppling. Detta ger en snabbare inlärning än om de skulle lösa problem i en bok som
sedan måste rättas manuellt av en lärare/vuxen. Denna sorts teknik kallas för Educational
Technology. Uttrycket har växt fram på senare tid och har nyligen börjat att adopteras i
Sverige. Tekniken introduceras ofta genom olika tester, men även på mässor världen över.
Det vi vill utforska är hur utvecklingen av Educational Technology (Teknologi i lärande,
sedermera kallat EdTech) utvecklats och hur den används idag samt dess potential för
framtiden. Förebyggande av mobbning är en möjlighet vi ser med EdTech genom att främja
barns sociala beteende, vilket enligt skollagen är skolans plikt samt barnets rättighet
(Skollagen 8 kap. 2§). Liknande bestämmelser kan ses i 10 kap. 2§, lagen om grundskola.
Detta innebär att det är skolans plikt att främja barnens sociala beteende (Regeringskansliet,
2014).
Vi avser utforska eventuella framtida möjligheter för EdTech samt finna genomförbara
lösningar och idéer. Vidare hoppas en bredare förståelse för EdTech och mobbning som
fenomen infinna sig, vilket kommer att ligga till grund för fortsatta ämnesrelaterade
reflektioner. Framtida scenarion och möjligheter för vart EdTech skulle kunna leda oss
reflekteras över och egna idéer framförs. Problem som uppstår med dessa idéer kommer att
diskuteras. Det är viktigt att avgränsa då problem som ett lands ekonomi visserligen spelar en
avgörande roll i de möjligheter till implementering som existerar men som ligger utanför vårt
expertisområde och vad vi har för avsikt att undersöka.
En inspirationskälla för idéerna till vårt arbete har varit den finska applikationen Mightifier.
Mightifier ger eleverna möjlighet att öva på sitt sociala interagerande genom att ge endast
positiv feedback till varandra. Varje elev får var sin slumpmässigt utvald klasskompis att
kommentera dess arbete, detta sker både genom ord och positiva symboler. Detta skulle enligt
Mightifier ha en positiv inverkan på deras känslomässiga och sociala lärande, deras
självkänsla, självmedvetande, kreativitet, självkännedom och deras samspel, dessutom ger det
ur en lärares synpunkt mer tid över till klassen som helhet istället för att behöva ge varje
enskild elev personlig feedback (ArcticStartup, 2017).
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2. Det gemensamma textskapandet
Detta kandidatarbete har i följande delar mellan Jack och Tobias varit en samarbetande
process: Bakgrund, Educational Technology, Prototyp, Resultat av undersökningen samt
Diskussion.
I kapitlen om våra Workshopar har majoriteten skrivits av Tobias, men kompletterats av Jack.
Följande kapitel har Jack skrivit på egen hand: Future Workshop, Brainstorming och Logotyp.
Följande kapitel har Tobias skrivit på egen hand: Participatory Design, Kanban, samt under
Designprocess: Introduktion, Efterforskning och Reklamfilm. Tobias har även skrivit större
delar av kapitlet Mobbning.
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3. Frågeställning
Hur kan barns sociala beteende förbättras genom användandet av EdTech i skolan?

4. Syfte
Utforska möjligheter för användning av EdTech i skola samt dess potential att förebygga
mobbning, i första hand genom utvecklandet av social förmåga. Se till vilka områden inom
lärandeprocessen som i dagens läge har eller inte har det stöd som EdTech skulle kunna
erbjuda. Samarbete med relevanta aktörer inom verksamhetsområdet för att arbeta mot att
fylla igen den eller de luckor som existerar i skolans möjlighet att förebygga mobbning
genom ett koncept för en potentiell applikation.
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5. Avgränsningar
De avgränsningar som gjorts är inriktningar på vilken typ av mobbning som undersöks. Som
Brolin Låftman, Olsson, Molin (2017) uttrycker det kommer vi endast att undersöka
“traditionell” mobbning och inte nätmobbning. Anledningen till att vi valt att exkludera
nätmobbning från vår undersökning beror på att vi i tidigare forskning redan lagt fokus på
fenomenet. Genom att utesluta en stor subkategori av mobbning hoppas vi istället kunna
bearbeta grundproblemet vilket närmare överensstämmer med våra mål för arbetet.
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6. Tidigare & aktuell forskning
Vi presenterar statistik, kända forskare och illustrativa exempel inom mobbning som legat till
grund för undersökningen. Inom området Educational Technology tas olika aktörers,
elever/föräldrar, skoladministrationen och lärares, meningar om ämnet upp för att sedan
tolkas i designprocessen.

6.1. Mobbning
Våld i skolan är något som funnits länge, både i psykisk och fysisk bemärkelse (Björk, 1999).
Enligt Sarnecki (1987) gjorde Brottsförebyggande rådet en undersökning som kom fram till
att 69 % av pojkarna och 51 % av flickorna i en högstadieklass blivit utsatta för fysiskt våld
någon gång under sin skoltid (Björk, 1999). Hon menar att våldet blivit vanligare under
senare delen av 90-talet än vad det var när undersökningen gjordes.
Det upprepade psykiska/fysiska våldet kallas mobbning. Begreppet har i svensk bemärkelse
en helt annan betydelse än det engelska ordet bullying i den bemärkelsen att det syftar på
upprepade händelser, den engelska översättningen kan syfta på en enstaka händelse (Björk,
1999). Mobbning har som fenomen varit känt sedan länge, trots det började vi i Skandinavien
inte samla in systematisk kunskap innan början av 1970-talet (ibid). Begreppet mobbning kan
enligt Roos (1979) spåras trehundra år bakåt i tiden och kommer från latinets mobile vulgus
vilket direkt översatt betyder mobb, den föränderliga, opålitliga hopen.
Heinz Leymann, Dan Olweus och Anatol Pikas är tre kända forskare inom ämnet. Enligt
Björk (1999) är de två sistnämnda mer inriktade på mobbning i skolmiljö, därav kommer vi
fokusera på dessa två och inte lägga någon vikt på Leymann. Björk (1999) påstår att Olweus
och Pikas har olika syn på vad mobbning är. Enligt Björk (1999) är Olweus definition: Det är
mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa
handlingar från en eller flera individer. (s. 21)
Pikas tolkning (Björk, 1999) är istället: Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska
eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en enskild
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person i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.
(s. 21)
Detta innebär att enligt Pikas måste det vara en medveten handling (ur mobbarens perspektiv),
i motsats till Olweus som säger att det bara är en negativ (ur den utsattas perspektiv) handling.
Dessutom hade man kunnat tolka det som att Pikas anser att det måste vara en handling som
utförs av en grupp. Olweus däremot säger i sin tolkning en eller flera individer. Björk (1999)
menar vidare att även om det är en handling som utförs av en individ mot en annan, tjänar
mobbarens icke-närvarande grupp en viktig funktion genom att de är en del av den sociala
gemenskapen. Vi citerar Björk (1999) i hennes påstående att: Mobbning är på det sättet starkt
kontextbunden, både gruppspecifik och kulturspecifik. (s. 23)
Björk (1999) fortsätter med ett illustrativt exempel ur boken En komikers uppväxt av Jonas
Gardell (1992). Det intressanta i det här sammanhanget är inte historien i sig utan analysen,
kort sagt handlar boken om pojken Juha och hur han går från att vara en kille alla tycker är
rolig, till att vara utsatt för mobbning. Björk (1999) kallar de huvudsakliga mobbarna, Lennart
och Stefan, för en situationens mästare (s. 51) och förklarar hur de börjar mobba Juha genom
att manipulera hans handlingsutrymme (s. 49).
I historien är där en kille som heter Thomas, han är mobbad sedan innan, och han är rädd en
dag när han ska hem för att Lennart och Stefan har lovat att slå honom någonstans på vägen.
Juha tycker synd om Thomas och följer därför honom hem. Juha, som vill vara accepterad av
sin klass och speciellt av Lennart och Stefan, blir manipulerad till att slå Thomas åt dem. På
det sättet mister Juha sin värdighet i såväl sina egna ögon som Lennart och Stefans (Björk,
1999). Det är på detta sätt Juhas mobbning börjar. Han blir därefter inkompetensförklarad i
varje situation eftersom han inte kan hantera sociala interaktioner längre. Björk (1999) säger
att följden av dessa sociala interaktioner är ett spel, och Reglerna i spelet ser ut att vara
kontextberoende. (s. 49)
Juhas senare försök att bli accepterad igen (han stoppar suddgummi och pennor i öron och
näsa i ett försök att vara rolig) ses av Björk (1999) som en desperat offensiv strategi, vilket i
detta fallet misslyckas.
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Eftersom Björk (1999) utgick ifrån boken En komikers uppväxt (Gardell, 1992) ville vi ta en
titt på filmatiseringen med samma namn. Den är uppdelad i tre delar á cirka 40 minuter och
berättas av Juha i ett då-tidsperspektiv. Den speglar hur det var att växa upp i en förort till
Stockholm under 70-talet. Men liknelsen med berättelsen Björk (1999) tar upp följer inte
filmatiseringen mycket längre. Serien slutar med att visa hur Juha har blivit påverkad av
upplevelserna men går inte in på speciellt många mobbningsmoment utav Juha. Den ger
istället en känsla av att Juha försöker imponera på Lennart och Stefan genom att vara taskig
(eftersom det är fråga om fysisk och psykiskt våld skulle detta enligt Olweus räknas som
mobbning (Björk, 1999)), mot Thomas och Jenny som inte vill något annat än att vara vänner
med Juha (Gardell, Tostar & Cornell, 1992).
Avslutningsvis styrker Björk (1999) att mobbning är ett sätt för individer att hitta vart de hör
hemma i den sociala gemenskapen av en skola. Hon beskriver det näst intill som en naturlig
process i vilken klassens medlemmar finner sin plats och identitet, en hierarki som sedan
måste upprätthållas genom återkommande kraftmätningar. Anledningen till detta
repetitionsbehov beror enligt Björk (1999) på att makt är en relationsegenskap snarare än ett
attribut du bär med dig. Det innebär att makt endast gäller i relationen i vilken den uppstod
och inte kravlöst kan överföras och appliceras i andra relationer. Vidare liknar Björk (1999)
dessa interaktioner med fortlöpande förhandlingar, en liknelse som ger en tydligare bild av
behovet för återkommande mobbningsmoment.
Modern forskning om fenomenet använder Olweus teorier. Brolin Låftman, Olsson, Molin
(2017) utförde en studie inom Stockholm stad kallad SSS (Stockholm School Survey). De
kopplade samman undersökningen med STS (Stockholm Teacher Survey) och kom fram till
att skolor med en sämre social konstruktion lider större risk för mobbning (både “traditionell”,
som de kallar det, och nätmobbning).
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6.2. Educational Technology
Enligt Hlynka och Jacobsen (2010) definerar AECT (Association for Educational
Communications and Technology) begreppet EdTech med följande beskrivning:
“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and
improving performance by creating, using, and managing appropriate technological
processes and resources.”
Detta tolkas som att EdTech är den praktiska och teoretiska användningen av all teknik som
finns tillgänglig i en skolmiljö med syfte att lära.
Hwang & Tsai (2011) fann att forskning gällande användandet av EdTech i skolmiljö oftast
riktar in sig på och utförs med fokus på elever i grundskolan (1 - 5 klass), vilket stöds av Liu
et al. (2014). I en forskningsstudie utförd av Crompton, Burke & Gregory (2017) tydliggörs
denna överrepresentation vidare då deras data visar på att elever i grundskolan är nästan
dubbelt så sannolika att involveras i forskning gällande ”mobile learning” som de i middle- (6
- 8 klass) eller high school (9 - 12 klass). Enligt Kolb (2015) skulle denna data kunna indikera
att undervisning och lärande är mer aktivt och experimentellt i grundskolemiljöer än i högre
utbildningar.
I en studie utförd av Sung, Chang & Liu (2016) med avsikt att utvärdera effekterna av
implementationen av EdTech i form av mobila enheter på elevernas läroprestationer
upptäcktes en skillnad i resultat beroende på användandeplatsens natur. Den positiva effekten
av användandet av mobila enheter dokumenterades vara större vid användandet på informella
platser än på formella platser (ibid). Crompton (2013) definierar en formell kontext som
avsett lärande i en typiskt utbildande omgivning, till exempel en lärarledd lektion i en skolsal.
Samt en informell kontext som avsett lärande i en atypisk omgivning, exempelvis en lärarledd
lektion som hålls på en lekplats. Till följd av dessa forskningsfynd och det faktum att de
mobila enheterna är just portabla uppmanar Crompton et al. (2017) till fortsatt forskning som
inriktar sig på användandet av ”mobile learning” i kontexter utanför den traditionella
skolmiljön.
Sharples, Sanchez, Milrad & Vavoula (2009) sammanfattar problemet med studerandet av
mobila enheter som “evaluation methods for static technologies are based on the assumption
that the context of use is fixed and well-defined. In the case of mobile learning, however, the
context can vary significantly …” (s 8). Förutom att få åtkomst till personliga utrymmen
14
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beskriver även Beale (2007) svårigheten med observerandet av elever under studiemomentet
som den påverkan forskaren kan ha på situationen, antingen genom indirekt påverkan eller att
eleven tvingas anpassa sitt lärande för att förtydliga dess lärandemoment.
Idag finns över 80 000 applikationer på App Store (för iPhone och iPad) som är designade för
att lära, detta har gjort det svårt för lärare att hitta rätt för just deras situation enligt Lindl
(2017). Vidare förklarar hon att en skoladministration kan se problemet med att en elev inte
klarar ett visst ämne, medan läraren säger att det handlar om hans/hennes förmåga att ge alla
elever tillräckligt med hjälp. Det är här som EdTech kommer in i bilden. Men för att uppfylla
de krav en lärare måste ställa på en applikation måste den först och främst möjliggöra för
läraren att skapa eget material, men den måste också fungera tillsammans med andra
utlärningsmetoder som används. Vilka språk som den är tillgänglig på är ett annat problem
diskuterar Lindl (2017), men sen vill vissa lärare även ha möjlighet att skriva ut material för
att stödja sin undervisning. Vidare diskuteras det sista problemet, nämligen kompatibilitet.
Fungerar applikationen med skolans utrustning? Med dagens utveckling inom tekniken kan
det bli att skolan måste köpa in ny utrustning ofta eftersom den utrustning de har inte är
kompatibel med applikationerna som de vill använda (ibid). Övriga mindre problem skulle
kunna innefatta applikationens support från det ansvariga företaget samt hur många elever
som faktiskt har nytta av den förklarar Lindl (2017).
Dunkels och Marklund (2016) visar på liknande uppgifter i sin undersökning. Genom att
analysera två grupper för lärare online visade det sig att lärare i förskolan gärna frågar om råd
angående applikationer för surfplattor. Detta stödjer i sin tur Lindl (2017) i hennes påstående
att det är svårt för lärare att hitta applikationer som fungerar i deras metoder.
Avslutningsvis lyfter Lindl (2017) fram några tips som kan vara värda att hålla i åtanke under
utvecklingsprocessen av en EdTech-produkt samt vid marknadsföringen till skolor.
Först och främst rekommenderas att börja småskaligt, välj en teknologisk aspekt du vill
utforska och utgå därifrån. Produkten kommer genomgå en mängd iterationer och behöver
inte innehålla alla tänkbara funktioner direkt (ibid). Tänk på den första versionen som ett
medium för uppsamlande av kritik och därmed ett sätt att utveckla produkten vidare. Lindl
(2017) råder att inte betrakta mottagare av produkten som endast kunder utan istället som en
person du samarbetar med för att skapa en produkt som kommer resultera i de förbättringar ni
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båda vill se. Deltagande skolparter, såväl lärare och elever kan komma med värdefull insikt
och hjälpa till att båda prioritera vilka funktioner som är viktigast och hur de kan förbättras.
Viktigt även att förstå är att om utvecklingsprocessen jobbar nära med skolor, är att där måste
finnas en förståelse för att dessa oftast arbetar med färdigutvecklade produkter de tilldelas och
att detta kan innebära ett stort kulturellt språng framåt (Lindl, 2017). Likt alla produktioner är
ingen lika insatt som personen bakom och det är viktigt att förstå att användarna ombeds ta in
all den information du bearbetat under en längre tid, på en kort stund. Ur en lärares synpunkt
skulle en applikations värdering ändras avsevärt eftersom bedömningen av vad som är viktigt
ändras (ibid).
Hicks (2011) beskriver själv problemets utgångspunkt genom att beskriva hur lärare upplever
teknologi idag. Många lärare hade inte internet, e-post osv. när de växte upp och därför är
många av dem inte lika klyftiga som sina elever när det kommer till användandet av dessa
instrument. Enligt Hicks (2011) borde det vara ett krav på att lärare har ett stort kunnande
inom teknologi i deras jobbeskrivningar. Olikheter mellan lärare och elevers tekniska
kunnande beskrivs bero på att barn på senare tid spenderar mer tid framför datorn, surfplattan
eller mobilen med fokus på underhållning. Enligt Dessoff (2010) spenderar elever, mellan
åldern 8 till 18, närmare 8 timmar per dag med någon slags underhållande media, vilket i sin
tur leder till ett högre tekniskt kunnande (Hicks, 2011). Hicks (2011) uppmanar lärare att ta
hjälp av sina elever vid problem då det skapar ett förtroende för läraren från elevens sida.
Vidare diskuterar Hicks (2011) hur det största problemet med införandet av mer teknik i
skolmiljö, och att motståndsrörelsen till själva användandet av teknik i skolor grundar sig i
lärares rädsla att verka oprofessionella för att deras kunskap är lägre än elevernas, samt att
supporten lärarna kan få vid problem är mycket begränsad (Stein, Ginns, & McDonald, 2007).
Om läraren har högre kunskap inom teknologi är det dessutom större chans att han/hon
använder teknik i sin undervisning fortsätter Hicks (2011). I Dunkels och Marklunds (2016)
undersökning visar detta sig tydligt när de presenterar en fråga från en lärare: “What can
children learn using tablets that they cannot learn in other ways?” (s. 297). Andra lärare visar
även oro för att surfplattor agerar barnvakt åt elever, varpå en annan lärare svarar att det
handlar om att komplettera utbildningen, inte att ersätta befintlig undervisning.
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Enligt Hicks (2011) utförde Gladwell (2002) en undersökning av barns
koncentrationsförmåga. I undersökningen lät han två grupper av barn titta på samma program,
men den ena gruppen hade tillgång till leksaker samtidigt. Det han kom fram till var att de
barn som hade leksaker tillgängliga spenderade ungefär 47 % av sin tid med att titta på
programmet, medan andra gruppen spenderade 87 %. Däremot, även om de barnenspenderade
40 % mindre av sin tid på programmet, visade undersökningen att de båda grupperna av barn
kom ihåg lika mycket.
Zheng, Arada, Niiya & Warschauer (2014) framställer EdTech initiativ som att oftare utgå
från perspektivet av bland annat administratörer och lärare snarare än det av elever, trots detta
beskriver de elevperspektivet som ansett värdefullt. I en undersökning gjord av Project
Tomorrow (2011) som riktade in sig på att undersöka huruvida olika parter relaterade till
skolor fann att teknologi används på ett bra sätt av skolan för att främja elevers lärande och
prestationer uppkom problematiska meningsskillnader. Av de lärare och rektorer som
tillfrågades ansåg en stark majoritet (74% av lärare, 72% av rektorer) att skolan gör ett bra
jobb vad gäller användandet av teknologi i skolan. Föräldrar till elever i högstadieåldern
svarade övervägande (62%) att även de tycker att skolan gör ett bra jobb. Detta till trots
svarade mindre än hälften (47%) av högstadieeleverna ja på samma fråga, medans liknande
negativa resultat rapporterades av mellanstadieeleverna.
Zheng et al. (2014) har därför i en studie valt att utgå ifrån elevers perspektiv, vilket gjordes
genom att utforska elever i klasserna K-12 åsikter gällande implementationen av personliga
bärbara datorer vilket sedan sammanställdes och kategoriserades. Några av dessa presenteras
nedan i ordning efter hur frekvent ämnet återfanns i elevernas svar; eftersom ett svar kunde
röra flera ämnen uppkom den totala procentsatsen till över 100%.
•

Mer effektivt och produktivt lärande – 55%

Vanligast förekommande berörde svaren hur tillgången till en personlig bärbar dator
effektiviserat och snabbat på många aspekter runt själva lärandet. Exempel på dessa var
inlämnandet av uppgifter och närvarokontroller men även tiden det tidigare tog för klassen att
förflytta sig till en datorsal. Resultat av detta är mer tid över till faktiska studier och inlärande
(Zheng et al., 2014).
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•

Verktyg för bättre skrivande – 46%

En förbättring som lyftes fram av de svarande var förmågan att såväl skriva som att redigera
sina texter. Utöver detta beskrevs även en främjad kreativitet, förbättrat förhållningssätt till
skolarbetet överlag, samt en högre produktivitet vid skrivande. Eleverna ansåg den fysiska
ansträngningen vid skrivande på dator vara betydligt mindre än vid användandet av papper
och penna, vilket i kombination med den kortare tid det tar att få ner sina tankar i text
resulterade för många i en nyfunnen glädje i skrivandet (Zheng et al., 2014).
•

Tillgång till information – 42%

Vanligt bland många av de svarande var att belysa vikten av den mängd information som med
hjälp av internet snabbt görs tillgänglig när väl den behövs. Att direkt få tillgång till specifik
information rapporterades av eleverna som en bidragande faktor till snabbare arbetande och
lärande (Zheng et al., 2014). Warschauer (2006) beskriver fenomenet just-in-time learning
som idén att personer lär sig bättre när information och instruktioner tillhandahålls när de
behövs – snarare än före eller efter.
•

Kontakt med nya medier – 36%

Många svarande uttryckte en entusiasm gentemot användandet av bärbara datorer helt enkelt
därför att de representerade en förändring från det mer traditionella papper och penna
systemet som annars förknippas med studier. Användandet av datorer tillåter även eleverna att
ta till sig information på ett mer multimedialt sätt, antingen via ljud eller bilder (Zheng et al.,
2014). Att elever beskriver ett multimedialt tillvägagångssätt som mer givande stöds av
Warschauer (2006) som beskriver hur yngre elever typiskt finner arbetandet med musik och
bilder som mycket engagerande.
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6.3. Sammanfattning
I den tidigare & aktuella forskningen om mobbning har vi tagit upp hur mobbning är en stor
del av skolans sociala struktur samt hur kända forskare definierar fenomenet. Vi har även gått
igenom ett fiktivt exempel på hur mobbning kan gå till samt analysen av det. Dessutom har vi
tagit en titt på filmatiseringen av det fiktiva exemplet och gjort en egen analys av den.
Avslutningsvis kom vi fram till genom Björks (1999) diskussioner att mobbning är en fråga
om makt. Denna makt är inget du bär med dig som ett attribut utan en relationsegenskap som
ändras med olika personer.
I kapitlet om Educational Technology har vi pratat om hur teknik i skolan kan användas som
hjälpmedel samt vad olika grupper, exempelvis administrationen, lärare, föräldrar och
eleverna, anser om det. Studier har påvisat att användandet av lärande med hjälp utav teknik
utanför de formella lärandemiljöerna (Sung et al., 2016) kan främja lärandet. En formell
lärandemiljö definieras som det klassiska klassrummet med en lärare av Crompton (2013).
Vidare har det diskuterats om att det är svårt för lärare att hitta de applikationer som passar
deras lärandemetoder (Lindl, 2017). Vi har även kommit fram till att det kan utvecklas en
förtroenderelation mellan lärare och elev, genom den ojämna kunskapsnivån däremellan, om
teknik. Detta genom att läraren frågar elever om hjälp när de får problem (Hicks, 2011).
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7. Metoder
Vi beskriver Participatory Design, Future Workshop, Brainstorming samt Kanban. Dessa tre
metoder har använts i efterforskningen samt för att skapa den efterföljande gestaltningen.

7.1. Participatory Design
Participatory design metodologin beskrivs av Robertson och Simonsen (2012) som en
inbjudan till att designa en produkt eller en tjänst. För att detta ska uppfyllas måste däremot
deltagarna ha en direkt inverkan på hur den slutliga produkten ser ut, används osv.
Deltagandet av möjliga användare spelar en roll för att skapa en förståelse inom och för vissa
situationer. När det kommer till mobbning, blir det svårt att skapa en förståelse av fenomenet
för att sedan kunna förebygga det med EdTech, utan deltagande av dessa användare. Däremot
för att uppfylla kravet för Participatory Design måste användarna vara med genom hela
designprocessen, något som kanske inte alltid är önskvärt eller möjligt (ibid). Robertson och
Simonsen (2012) förklarar vidare hur ordet “participation” betyder att man undersöker något
tillsammans med deltagarna i ett försök att förstå problemet. Spinuzzi (2005) definierar
Participatory Design i tre steg;
1.”Initial Exploration of work”
Man lär känna varandra och diskuterar existerande tekniker.
2.”Discovery Process”
Användning av olika tekniker för att förstå målet med workshopen.
3.”Prototyping”
Skapandet av en prototyp tillsammans med deltagarna
Vi kommer inte vara de som använder en potentiell applikation av den här typen och därför är
det viktigt för oss att veta vad framtida användare anser i ämnet. Participatory i det här fallet
innebär att vi kritiskt granskar, tillsammans med de framtida användarna, både den visuella
designen såsom den funktionella.
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7.2. Future Workshop
Som en del av vår gestaltningsprocess har vi i samarbete med den lokala högstadieskolan
Thoren Framtid valt att utföra en serie workshops. Dessa utgick från ramverket Future
Workshop (Bødker, Kensing & Simonsen, 2004) (här efter refererat till som FW) men medan
många av metodens grundpelare återfinns i vårt arbete uppkommer några skillnader. Detta
beror antingen på medvetna ändringar från vår sida med avsikt att närmare utforma processen
efter våra behov eller som en följd av de restriktioner som uppkommit under arbetets gång.
Under den gestaltande processen har vi lagt fokus på att bjuda in och engagera skolungdomar
för att kunna ta del av deras åsikter och utforma projektet därefter. Valet att styra arbetet i den
riktningen härstammar från som vi belyste i kapitlet EdTech under Tidigare & Aktuell
Forskning att denna sorts initiativ ofta utgår från skoladministrationen och lärares perspektiv
(Zheng et al., 2014) även om deras uppfattning kring ämnet ofta skiljer sig från elevernas
(Project Tomorrow, 2011).
The original idea of a futures workshop is to bring together people from
various backgrounds who all share an interest in a common issue or a
problem. Aim of the first futures workshops was to increase people’s
participation in solving collective problems by giving them an opportunity
to influence future decisions of an issue whose development might
otherwise be defined solely by traditional decision makers such as
politicians, civil servants or experts. (Lauttamäk, 2014, s. 2)
Bødker et al. (2004) beskriver FW som en process indelad i fyra stadier.
·

Förberedelse – Designande av rummet; introducera temat och arbetsmetoden.

·

Kritik – Skapa en tydligare, gemensam bild av den problematiska situationen.

·

Fantasi – Generera visioner av en förbättrad situation utan restriktioner.

·

Realisation – Tar ner visionerna på jorden och utvecklar en plan.

Vanligtvis koordineras och leds FW av en till två personer, varpå vilka förarbetet att definiera
ett tema för samt finna deltagare till workshopen faller (Bødker et al., 2004). Det är även
deras uppgift att under förberedelsefasen göra deltagarna förstådda i situationen och bekväma
med processen (ibid).
Alla deltagare ges under kritikfasen chansen att dela med sig av sina tankar och insikter för att
ge gruppen en mer omfattande bild av problemet och därmed en gemensam grund att utgå
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från (ibid). Bødker et al. (2004) beskriver även att direkt referera till kritik som uppkommit
under tidigare intervjuer utan att namnge upphovsmannen som ett alternativ för att inleda en
diskussion inom gruppen. Det kan även resultera i att deltagarnas egna tankar valideras om de
delar liknande åsikter vilket i sin tur kan leda till en större vilja och förmåga att delta i
diskussionsmomentet medan de som misstycker får en startpunkt för dialog (ibid).
Under fantasifasen uppmanas deltagarna att visualisera en för den problematiska situationen
mer utopisk framtid, detta för att sedan kunna peka ut nyckelområden i vilka förbättringar
skulle behöva göras för att närmare återspegla idealet (Bødker et al., 2004). Såväl kritik- som
fantasifasen består till störst del av brainstorming för att snabbt och ledigt kunna samla in och
dela med sig av idéer och synpunkter, samt för att starta kortare diskussioner (ibid).
FW ämnas följa ett tidsschema på en halv till två dagar och stödjer inkluderandet av både
brainstorming inom gruppen som helhet samt arbete inom mindre uppdelade subgrupper
(ibid). En FW skall enligt Bødker et al. (2004) schemaläggas som kortast under en halvdag
och som längst två. Om arbetet planeras att tillåtas ta upp en på spektrumet kortare tid
uppmanas användare att i första hand lägga fokus på brainstorming (ibid).
När arbetet nått realisationsfasen presenteras gruppens utopiska idéer och öppnas för kritik,
målet är nu att peka ut den eller de närmast genomförbara (Bødker et al., 2004). De förslag
som gruppen väljer att gå vidare med skall planeras detaljerat för att få en överblick på vem
som behöver göra vad och vilka överliggande ändringar som måste ske för att tillåta
förändringen (Lauttamäk, 2014). Bødker et al. (2004) belyser här att det ibland kan vara
nödvändigt att konsultera utomstående för att kunna organisera genomförandet.
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7.2.1. Brainstorming
Brainstorming beskrivs av Isaksen (1998) som en simpel metod som är lätt att lära sig men
som har potentialen att dramatiskt öka en grupps förmåga att generera idéer och samtidigt
finna aktiviteten underhållande. Osborn (1953) menar att en grupp som använde sig av
brainstorming producerade 44% mer användbara idéer än individer som kom på förslag på
egen hand utan förmånen av gruppdiskussioner.
För att deltaga i en givande brainstorming session krävs enligt Osborn (1953) att några
riktlinjer följs; Kritik skall uteslutas ur diskussionen, syftet är att generera så många visioner
som möjligt. Kvantitet trumfar där med kvalitet i denna fas, tanken är att fler utkast ökar
sannolikheten för att finna användbara idéer (ibid). Deltagarna skall tillåtas tänka fritt utan
restriktioner då det är lättare att i efterhand skala ner än att förstora upp (ibid). Samt att även
om det är förbjudet att kritisera andra förslag så uppmuntras de medverkande att utveckla de
andras tankar och skjuta till egna förslag på förbättringar (ibid).
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7.3. Kanban
Använder du Kanban (skylt eller reklamtavla på japanska) som projektmetod blir det lätt att
svara på frågorna vad ska göras, vad görs just nu och vad är klart? Utöver detta är målet med
Kanban att man bara ska göra en sak åt gången, och därför bli klar snabbare (Hammarberg &
Sundén, 2014). Men hur uppfylls detta? För att använda Kanban gör man upp en tavla med
olika statusar, exempel är: To-Do, Doing, Done. Kanban blir därför ett sätt att schemalägga
delmomenten av en process (ibid). Om man skulle se en persons dag som en hel process
skulle den exempelvis kunna se ut som i Tabell A.

To-Do

Doing

Done

Make Dinner

Feed the cat

Pay the bills

Go to the store

Eat Lunch

Call the Tax Agency
Tabell A. Exempel på Kanban-tabell, Källa: Tobias Sandberg

Om man är ett större team som jobbar på en gemensam process, exempelvis en applikation, är
det en bra idé att markera i listan vad som görs av vem och vem det har gjorts av. Detta för att
man ska veta vem man ska fråga om genomförandet av en specifik del av processen om
problem uppstår. Hammarberg och Sundén (2014) använder avatarer av sitt team, vilket de
förklarar som ett roligt sätt att göra det på.
Ett citat (ibid) lyder: “Stop starting, start finishing”, detta använder de för att motivera
användaren att jobba mot “Done”, och inte mot “Doing”. Poängen med detta skulle enligt
Hammarberg och Sundén (2014) vara att öka effektiviteten i själva processen eftersom man
begränsar antalet moment man bearbetar åt gången. Vi ser Kanban inte bara som ett sätt att
arbeta, utan också ett sätt att hålla reda på vad som ska göras, ett sätt att hålla sig motiverad
och faktiskt slutföra arbetet.
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7.4. Sammanfattning
I kapitlet metoder har vi presenterat de olika metoder som använts under arbetets gång och
lyft fram dess viktigaste aspekter. Participatory Design syftar till att involvera framtida
användare i skapandeprocessen vilket innebär stort fokus på ett aktivt involverat arbete från
deltagarna (Robertson och Simonsen, 2012), ofta som i vårt fall vid utformandet av visuell
design. Future Workshop likt föregående metod avser också bjuda in ytterligare deltagare för
att tillsammans visualisera hur arbetet bör fortlöpa (Bødker et al., 2004). Där Participatory
Design har ett mer praktisk användande vid faktiskt prototypskapande så används oftast
istället Future Workshop tidigare under processen för att kunna ta del av deltagarnas åsikter
och utopiska framtidsvisioner.
Brainstorming används för att främja uppkomsten av idéer i en gruppmiljö då deltagarna
uppmanas ohämmat presentera alla tänkbara idéer genom tron på kvantitet över kvalitet
(Osborn, 1953). Utöver att vara en fristående metod lyfts den i första hand fram på grund av
dess nära relation till Future Workshop.
Till skillnad från ovanstående mer aktiva arbetsmetoder har Kanban en mer passiv roll vilken
syftar till att strukturera och effektivisera arbetsflödet samt skapa en plats där
projektprocessen översiktligt kan visualiseras (Hammarberg & Sundén, 2014).
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8. Designprocess
Vi introducerar och beskriver hur designprocessen fortskridit genom användandet av de
metoder som presenterats.

8.1. Introduktion
Enligt Löwgren & Stolterman (2004) börjar en designprocess vid den första tankeprocessen,
eller när den första uppgiften ges till designern. I vårt fall började tankeprocessen om
mobbning redan innan själva kandidatarbetets början, det vill säga i föregående kurs när vi
genomförde en kvantitativ undersökning om mobbning och näthat, samt dess koppling. Trots
detta inkluderade inte det tidigare arbetet någon vetenskaplig efterforskning, undersökningen
baserades på personliga erfarenheter och tankar kring ämnet. Resultatet av undersökningen
fick sedan själv ligga till grund för den efterföljande gestaltningen. Löwgren & Stolterman
(2004) beskriver hur en designprocess inte alltid är en rak väg, och den följer inte alltid den
riktning man vill. Vi anser att detta är en bra beskrivning på hur vår designprocess sett ut
eftersom den under hela processen itererat och växlat mellan sina olika delmoment.
Vidare innebär det att vår designprocess bestått av dessa fyra delar:
1. Bakgrund - Det föregående arbetet och tankar inför kandidatarbetet
2. Efterforskning - Workshops, “EdTech fika”
3. Tankeprocess - Planering av och tankar om efterforskning och gestaltningen
4. Gestaltning
Hur dessa har interagerat med varandra beskrivs i Fig. A nedanför.

Fig. A. - Designprocessens iteration, Bild: Tobias Sandberg
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8.2. Efterforskning
De största delarna i vår designprocess har bestått i workshops på Thoren Framtid, men också
“EdTech-fika” anordnat av EdTech Southeast Sweden på Netport Science Park. Meningen
med workshoparna på Thoren Framtid var att hålla ämnesrelevanta dialoger med elever.
Fikan på Netport som riktar sig mot företag, lärare och andra EdTech intressenter har givit oss
en större insikt i hur marknaden ser ut, samt vad många lärare tycker om EdTech. Utöver
detta gav fikan oss kontakt med Thoren Framtid och därför även möjlighet att utföra
Workshops där. Det var också genom fikan vi fick bekanta oss med en ny app som heter
SpeakUP! (Swedish Edtech Industry, 2017). SpeakUP! i motsats till Mightifier
(ArcticStartup, 2017), som tidigare berättats om i kapitlet Bakgrund, utgår istället från att
något redan har hänt (mobbning eller näthat) och att elever rapporterar detta till lärare via
appen.

8.2.1. Workshop 1 - Datainsamling
Vårt första besök på Thoren Framtid ämnade att samla in personliga erfarenheter från
eleverna som sedan skulle forma nästkommande besöks diskussioner. Detta gjordes genom att
med hjälp av ett frågeformulär låta deltagarna beskriva händelser de själva befunnit sig i
utifrån en lista av situationer (Se bilagan; Workshop 1 Formulär). Eftersom frågorna handlade
om mobbning vilket kan vara ett känsligt ämne undvek tyvärr hälften att svara på de frågor
där de skulle beskriva situationer i vilka de själva utsatt någon. Resterande frågor besvaras
däremot av samtliga och anses vara giltiga och seriösa. Mest givande var de insikter som gavs
gällande positiva situationer de upplevt och vill frambringa.
De punkter som berörs mest i form av negativa situationer syftar på ytliga åsikter elever
emellan, exempel på dessa är klädstil, om man anses vara lång eller kort, tjock eller smal,
samt vilket ursprung man har. Mycket av detta överensstämmer med vår tidigare forskning
(Björk, 1999). Något som vi märkte tydligt var en direkt ovilja att berätta vad de utsatt andra
för, men de ville gärna berätta om vad de sett andra bli utsatta för. Detta kan tolkas på tre sätt:
att de faktiskt inte utsatt någon för mobbning, att de inte vet om att de utsatt någon, eller att de
helt enkelt inte vill berätta om det (Se bilagan; Workshop 1 Svar).
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Positiva situationer beskrevs vara det sociala interagerande som existerar mellan eleverna i
skolan, där bland listades uppskattande kommentarer och komplimanger som det mest
glädjande. En svarande beskrev hur denne kunnat glädja andra genom att hjälpas åt med
skolarbete, något som innebär en positiv inverkan på både kamratandan och inlärningen vilket
gav oss några idéer.

8.2.2. Workshop 2 - Diskussion
Workshop 2 agerade som en form av fortsättning och komplement till workshop 1 i det att
samma ämne behandlades, och mål eftertraktades. Istället för att besvara frågorna skriftligt
bad vi istället de nya eleverna diskutera inom gruppen utifrån det vi tog del av i workshop 1.
Inför workshop 2 hade vi skrivit ner ett antal scenarier som avbildade både positiva och
negativa situationer som kan uppstå i skolan, dessa drog inspiration från beskrivningar som
uppkom i workshop 1. Vi ville ha en fri diskussion och kände att det fanns en risk att
diskussionerna låste sig vid scenarier vi skapat, därför valde vi att istället fråga dem vad de
anser att mobbning är och därefter berätta vad forskningen anser är mobbning. Även om deras
syn på mobbning inte följer den traditionella synen Björk (1999) presenterat för oss var de
överens om att det är en avsiktlig handling som gör att någon annan mår dåligt. Det som
skiljer sig är att de anser att en negativ handling räcker, de går alltså mer på Pikas (ibid)
tolkning.
Även om denna del av workshopen handlade om att informera deltagarna tyckte vi det var
intressant att se hur mycket av den tidigare forskningen som reflekteras i deras upplevelser.
Exempel på detta är att de anser att gruppen spelar en stor roll, även om den inte är
närvarande. Ett citat från en elev lyder “även om ens kompisar inte är där så vet man att de
står bakom en även om de inte gillar det man gör”. Även den sociala hierarkin nämns av
deltagarna vilket vi tolkar som att de är mycket medvetna om vem som mobbar och varför.
Vid misstankar om att alla deltagare inte besitter samma kunskaper om ämnet som skall
diskuteras föreslår Lauttamäk (2014) att en bakgrund bör kompileras och presenteras för de
medverkande innan påbörjat arbete. Vi inledde därför andra delen av workshop 2 som
handlade om EdTech med att introducera ämnet, dess tekniska innebörd och gav exempel på
ett par relevanta existerande appar riktade mot att stoppa mobbning. Den ena, som nämns
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tidigare, är Mightifier (ArcticStartup, 2017). Vi beskriver den kort genom att berätta att
eleverna får ge varandra positiv feedback, vilket ämnar förebygga uppkomsten av mobbning.
Den andra applikationen är Speak UP! (Swedish Edtech Industry, 2017). Denna fokuserar
istället på att elever som i någon utsträckning deltagit i eller bevittnat en negativ situation
skall i efterhand kunna ta kontakt med vuxna och berätta om vad som inträffat. Till skillnad
från föregående exempel som arbetar proaktivt syftar denna alltså till att förbättra förmågan
av det reaktiva arbete som krävs om mobbning uppstår.
Efter presentationen av de båda applikationerna frågar vi dem vilken de tror skulle fungera
bäst i dagens skolmiljö. Utan att tveka svarar alla Speak UP! men förtydligar i efterhand att de
specifikt syftar på i äldre klasser, det vill säga i deras ålder.
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8.2.3. Workshop 3 - Funktion och Design
I workshop 3 (Se Bild A.) ville vi tillsammans med deltagarna designa en egen EdTech
applikation som vi alla tror skulle behövas på marknaden och därmed faktiskt skulle komma
till användning. För att försöka uppnå vårt mål använde vi en kombination av Future
Workshop och Participatory Design för att tillsammans med deltagarna skapa både en
funktionslista, men också den visuella designen av applikationen. Vi inledde workshopen med
ett skriftligt moment för att försöka få fram idéer från deltagarna direkt utan att sätta press att
prata inför gruppen innan de kände sig bekväma.

Bild A. - Workshop 3 Helhet, Bild: Tobias Sandberg

Deltagarna fick varsitt block med post-it lappar som de instruerades att enskilt skriva ner alla
funktioner de kom på till en app som avses användas i skolan för att på ett positivt sätt
influera den sociala stämningen. Vi lät dem göra detta tills de tyckte att de fått ner alla tankar
vilket tog ungefär 15 minuter. Först parades snarlika funktioner ihop (Se Bild B.), sedan ledde
vi en öppen diskussion utifrån deras idé. Med viss styrning från vår sida, vilket kom i form av
öppna förslag och tankar baserade på deras visioner formulerades ett koncept för appen. Vi
ansåg det viktigt att vara en del av processen som ledde fram till beslutet om appen men var
försiktiga att behålla god samarbetsdynamik och inte ta över processen.
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Vi listade upp funktioner i två olika kategorier, “måsten” och “bra att ha med” (Se Bild B.).
Bland de grundläggande funktionerna ville deltagarna att man ska kunna chatta, hjälpa
varandra med skolarbete, skaffa nya vänner, och skriva med varandra.

Bild B. - Funktioner framkomna genom Future Workshop, Bild: Tobias Sandberg

Utöver dessa ville de även ha med funktionen var att man skulle kunna hjälpa varandra om
någon har problem hemma. Under “bra att ha”- kategorin (Bild B.) listades funktionerna
grupparbete (grupper skulle kunna skapas av appen), man ska kunna kontakta läraren med
diverse problem/feedback, de ville ha med ett lexikon, provschema, karta över skolan,
möjlighet att boka grupprum, boka tid med skolsköterskan/kurator/studie- och
yrkesvägledare, och att det ska finnas notiser för prov och läxor. Många av dessa funktioner
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ämnar bygga på och förbättra aspekter av arbetet som görs i skolan snarare än att introducera
nya möjligtvis disruptiva tekniker.
Efter en kortare kritisk diskussion kom deltagarna fram till ytterligare några idéer som de
anser skulle vara grundläggande för vår applikation. De anser att appen skall vara lokal, alltså
att endast din skola/kommun bör kunna interagera med varandra. De föreslår att läraren skall
stå för att välja vilka som ska jobba ihop för att öka cirkulationen av arbetspartners, och
dessutom vill de se ett feedbacksystem där elever får bedöma varandras skolarbete anonymt
(mellan varandra, men inte för läraren). Även om det är anonymt förekommer det troligtvis att
några bara skulle ge negativ feedback och därför vill de se en möjlighet att rapportera någon.
En tanke skulle då vara att exempelvis lägga till en funktion som liknar Speak UP! (Swedish
Edtech Industry, 2017) i det att lärare kan notifieras om andra elever missbrukar appens
funktioner.

Bild C. - Deltagarna får designa egna appar, Bild: Tobias Sandberg
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En funktion som vi tyckte var extra intressant var att eleverna vill kunna skapa egna
evenemang. Med evenemang menar vi exempelvis att en elev lägger upp att de är några som
ska spela fotboll, och undrar om fler skulle vilja vara med. Även bredden på detta skulle
kunna ställas in, alltså vilka som ser det; klass, studiegrupp, årskurs, skola, kommun osv.
Vi gick vidare med utformningen av den faktiska visuella aspekten av appen genom att på
utskrifter av telefoner med blanka skärmar låta eleverna skissa på olika förslag till designen
(Se Bild C). Idéer uppkom på såväl den överliggande artistiska inriktningen, vilken
majoriteten håller med om bör hållas simpel och stilren med valbara färgscheman, samt
exempel på en logotyp och namn för produkten. På det sättet gick vi från det svåra valet av
ord, och de fick istället beskriva med hjälp av att rita på utskrivna modeller av telefoner, med
en blank skärm. Elevernas designer kan ses i bilagan Workshop 3 Funktioner & Design.
Viktigt att nämna är att ingen vuxen representant från skolan deltog vid dessa tillfällen, detta i
enighet med Bødker, Kensing & Simonsen (2004) som avråder från blandandet av som de
uttrycker det arbetare och chefer då detta kan hämma den kreativa processen och avskräcka
eleverna från att tala öppet om skolans problem.
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8.3. Gestaltning
8.3.1. Logotyp
Som en del av den kreativa processen som eleverna fick genomgå under workshop 3 ingick
för de som ville att försöka designa en logotyp till applikationen som vi tillsammans skapade.
Då vi under hela sammarbetstillfället haft en avslappnad och accepterande miljö gjorde vi det
även under den grafiska delen tydligt att skissande och kladdande var okej. Detta för att även
uppmuntra de elever som kanske inte känner sig helt bekväma med sin ritförmåga att ändå
dela med sig inför gruppen, vare sig de skapat en komplett logga, visat på en artistisk
inriktning eller bara försöker uttrycka några fragment av en idé.

Bild D. - Elevernas olika loggor, Källa: Workshop 3 - Funktioner & Design, Se Bilaga

I Bild D ses tre exempel på logotyper designade av deltagarna på workshopen, alla skapade av
olika personer. Som ett komplement till den mellersta loggan förklarade eleven att det var en
sköld på vilken även flaggornas motiv var sköldar. Konversationerna förde tankarna till en
sorts vapensköld vilket verkade som ett intressant koncept att arbeta vidare med då vår app,
likt en sköld är avsedd för att skydda användaren från såväl den fysiska som psykiska skada
som kan uppstå till följd av mobbning.
Som första steg återskapades den ursprungliga designen digitalt (Se Bild E.) med hjälp av
Adobe Photoshop CS6 vilket även användes för resterande delar av designarbetet. Det gjordes
i första hand för att smidigt kunna samla och arbeta med alla versioner av arbetet digitalt, men
tillåter även för en simplare demonstration av den process som ledde fram till den färdiga
produkten.
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Bild E. - Steg 1, Bild: Jack Elmér

Bild F. - Steg 2, Bild: Jack Elmér

Vi visste att designen skulle använda konceptet av en sköld samt att den även behöver
integrera någon form av skolmaterial för att påvisa att applikationen faktiskt syftar till att
användas i lärande. Ett första utkast för logotypdesignen skapades (Se Bild F.) där målet var
att rita upp en avskalad simpel grund att arbeta vidare från. Den tog sin form som en sköld
med ett heltäckande motiv av två pennor som korsar varandra, en bokstavlig tolkning av
kravspecifikationen. Det var här tankeprocessen blev mest intressant, framför oss fanns nu en
mall att visualisera våra idéer på. Viktigast fann vi det att vidare visa på att det är en
skolapplikation, något vi hellre vill vara övertydliga med än att riskera missförstånd.
För att fortsätta utvecklingen av designen försökte vi visualisera logotypen uppbyggd med
hjälp av fler typer av läromedel, exempelvis linjaler, böcker, miniräknare och övriga
skrivredskap. Efter en tids bearbetning landade vi för första gången vid en sammansättning
båda ansåg passa det eftertraktade temat och därmed ansåg värdigt att vidarearbetas (Se Bild
G.). De korsande pennorna återfinns fortfarande i designen men nu som en del av bakgrunden
snarare än som loggan mittpunkt. Skölden som hela processen utgick från har bytts ut mot en
bok och tillkommit har en banderoll på vilken applikationens namn ämnas skrivas.
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Bild G. - Steg 3, Bild: Jack Elmér

Bild H. - Färdiga loggan, Bild: Jack Elmér

Konceptet var färdigställt och nu återstod endast att skapa den slutliga versionen som skall
komma att användas i appen (Se Bild H.). Utan att frångå den överenskomna designen tilläts
ett fåtal ändringar till fördel för tydlighet eller övergripande kompositions skull. Banderollen
byttes därför mot ett radergummi då det ansågs vara ett mer självklart komplement till
resterande attiraljer. Färgschemat utgick från vad vi betraktar som mest typiskt för objekten,
pennor av detta slag är återkommande gula medan den specifika sorten suddgummi ofta är
rosa. Boken valdes att göras blå då det både kompletterar resterande färger väl men också
matchar med färgtemat vår prototyp för applikationen använder sig av.

8.3.2. Prototyp
Vi behövde hitta ett sätt att göra en prototyp av själva applikationen för att kunna visa hur den
är tänkt att fungera på ett interaktivt sätt utan att faktiskt programmera den från grunden. Efter
att ha tittat på några olika alternativ som lät oss skapa designen föll valet på marvelapp.com.
Den största anledningen till detta var att det är gratis samt att det går att jobba flera personer
på samma applikation samtidigt. Verktyget använder sig av ett dra-och-släpp system för att
placera ut färger och former på skärmen och virtuella knappar kan sedan skapas och länkas
till andra platser i prototypen. Det innebär att vi markerade ut områden på skärmen, till
exempel våra olika alternativ i menyn, sedan med hjälp av en inbyggd funktion i verktyget
kunde koppla dessa till rätt plats i appen. När appen körs i verktygets inbyggda emulator låter
den dig då testa och visa applikationens tänkta design som om den skulle vara en
färdigprogrammerad produkt.
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Designen och de funktioner prototypen innehåller (Se Bild I.) speglar den design eleverna
skapat under Workshop 3 (Se bilagan; Workshop 3 Funktioner & Design). Även om
prototypen utgår från elevernas ritade designer blev det mer en tolkning från vår sida. Precis
som med logotypen var vissa ändringar nödvändiga för att lägga större fokus på funktioner
och inte utseendet. Detta val bygger på att nästkommande delmoment om att göra en
reklamfilm för att presentera appen lägger ett större fokus på just funktionerna.

Bild I. - Appens menysystem med funktioner listade, Bild: Tobias Sandberg
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8.3.3. Reklamfilm
För att göra det enklare att presentera applikationen gjordes valet att skapa en kort
reklamfilm. Redan innan hade vi tankar om vad filmen skulle ta upp men vi var däremot
oeniga om hur det skulle presenteras. Skulle den vara simpel och bara visa appens funktioner
eller fokusera på appens budskap? Vi blev tvungna att göra ett artistiskt val och valde därför
att hålla den simpel men även ge den ett budskap i form av vad funktionerna är menade att
göra, detta för att rikta in oss mer mot elever istället för skoladministration och lärare.
De program vi har använt för att skapa filmen är OBS Studio, Sony Vegas och Adobe After
Effects. För att spela in och visa det som gjordes i appen användes OBS Studio. En låg
kompression används för att vi ville bibehålla den höga visuella kvalité som prototypen har.
För att “klippa ut” självaste appen från sidan användes Sony Vegas vilket sedan lades en grön
bakgrund på för att enkelt kunna redigeras bort senare. 3D-texten skapades i After Effects,
och där gjordes även den slutgiltiga produktionen. Valet att använda 3D-text är för att det
även ska synas på ljusa underlag.

Bild J. - Första försöket med 3D-text, Bild: Tobias Sandberg

3D-text kan skapas i After Effects genom att man lägger till ett extra kameralager i scenen,
detta gör det möjligt att skapa 3D objekt. Utöver kameralagret behövs även en ljuskälla i
scenen för att skapa de skuggor som existerar i en tredimensionell värld. Ett försök gjordes
med att använda 3D-text för att presentera funktionerna. Med hjälp av rotation på texten
skulle det se ut som att det var sidor i en bok som bläddras igenom. Filmklipp som
representerade funktionerna spelades upp bredvid appen och texterna kom flygande åt höger
och vänster samtidigt som appen visade funktionerna (Se Bild J.).
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Det såg inte ut som vi hade ville och vi fick tänka om. Om filmklippen istället ligger i
bakgrunden och har en “ur fokus” - effekt skulle det istället ge mer fokus åt appen och
samtidigt ge en nyfikenhet på vad det är som faktiskt händer. Samtidigt som funktioner visas i
appen till höger skrivs tanken bakom funktionen ut på vänster sida. Precis som i första
försöket gjordes texten i 3D men den roterar inte mer än 10 grader, jämfört med det första
försöket som roterade 100 grader innan den försvann från skärmen. Vi låter även texten stå
kvar genom hela filmen. Valet av font baseras på att den förknippas med skola och lärande,
samt att den kunde hantera våra svenska skrivtecken. Detta kan ses i Bild K, där alla
funktioner i applikationen beskrivs.

Bild K. - Sammanfattning av reklamfilm, Bild: Tobias Sandberg

39

Jack Elmér & Tobias Sandberg 2018

8.2. Sammanfattning
Vi har i kapitlet om designprocessen beskrivit de olika momenten av gestaltningsarbetet. Den
största delen av arbetet, efterforskningen, består utav en serie olika workshops utförda
tillsammans med elever på Thoren Framtid i Karlshamn. Dessa har vidare givit oss ett färdigt
designkoncept för en applikation som potentiellt kan hjälpa främja de sociala relationer som
existerar eleverna sinsemellan.
Under workshopparna diskuterades hur logotypen för en sådan applikation kan se ut (Se Bild
D.) och en färdig logotyp har utvecklats i flera olika iterationer (Se Bild E, F ,G ,H. i kapitlet
Logotyp).
De funktioner och visuella designer eleverna skapat i Workshop 3 används för att skapa en
prototyp med avsikt att presentera konceptet. Denna prototyp visar de funktioner som är
tänkta samt hur vi tolkat elevernas design. Prototypen presenteras i en repeterbar reklamfilm
för att förenkla en eventuell presentation av konceptet.
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9. Resultat av undersökningen
Vi sammanfattar och presenterar vad vi kommit fram till samt vad experter anser om det.
Till följd av de insikter vi fick från Zheng et al. (2014) och Project Tomorrow (2011) i
kapitlet Educational Technology angående elevers försummade roll i utvecklingen av
EdTech, samt den stora skillnaden i uppfattning mellan barn och vuxna beträffande dagens
användande av teknik i skolan ville vi fokusera på elevens perspektiv. Applikationen vi
utformat är en direkt produkt av de problem och möjligheter som eleverna på Thoren Framtid
beskrivit för oss. Tillsammans har vi producerat ett förslag på hur EdTech kan användas i
skolan för att förbättra barns sociala beteende genom främjandet av en ökad kamratanda
vilket till följd ämnar förebygga mobbning.
Gemensamt för alla möten och diskussioner som uppstått under arbetets gång med såväl
vuxna som barn har varit ett intresse och en villighet att utforska de kvarvarande möjligheter
EdTech har att erbjuda. Anklangen sträcker sig utanför användandet av EdTech för att hantera
simplare teman och skolämnen som matte eller språk där arbetet och processen är tydlig hela
vägen. Samtycke har uttryckts för att även som i vårt fall utforska EdTech potential att
hantera svårare mer diffusa ämnen som sociala strukturer och mobbning.
Vid besöken på Thoren Framtid har elever svarat på frågor om mobbning och EdTech samt
diskuterat utifrån dessa. Frågorna vi diskuterat tillsammans är direkt relaterat till
frågeställningen för vår undersökning om hur EdTech kan användas i skolan för att förbättra
det sociala beteendet. De designkoncept eleverna hjälpt oss skapa är riktade mot ett
förebyggande syfte genom ökat kamratskap. Samarbetet vi haft tillsammans med eleverna
från Thoren Framtid har varit centralt för designprocessen. Upplägget och tillvägagångssätten
vi använde för de olika workshopparna resulterade alla i ämnesrelevant information, men med
viss avvikelse runt vilka delar av temat de valde att besvara. Vid vårt insamlande av
information med hjälp av skriftliga medel i workshop 1 framkom från alla deltagare svar
angående vad de anser exempel på både positiva och negativa händelser i skolan kan vara. De
frågor som rörde personliga erfarenheter av situationer i vilka den svarande varit på den
mottagande sidan av mobbning lämnades dock ofta blank. När vi ledde muntliga diskussioner
i workshop 2 angående samma teman som vid föregående workshop uppkom liknande svar.
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De svar från workshop 1 som eleverna inte självmant repeterade under gruppdiskussionen i
workshop 2 lyftes fram av oss som ledde samtalen varpå övriga deltagare diskuterade dessa
och sedan instämde. Därmed reflekterar många av elevernas utsagor och erfarenheter de
beskrivningar och påståenden vi tagit del av från Björk (1999) under vår tidigare forskning.
Vid alla tre workshoptillfällen samarbetade vi med elever från åttonde och nionde klass, en
ålder där både tålamod och intresse visades för att genomföra våra planerade aktiviteter och
arbeta kring vår frågeställning. Resultatet av detta samarbete blev därav mer än bara ett
designkoncept; det blev ett utbyte av kunskap, erfarenheter, kompetens och känslor. Vår
gemensamma vision har manifesterat sig i en interaktiv prototyp som ger användaren en
grundläggande förståelse för vårt koncept. Med Marvelapp’s inbyggda emulatorfunktion
presenterar vi både funktioner som är väsentliga för applikationens grundsyfte, exempelvis
läxhjälpen och feedbacksystemet, men även några mer allmänt fundamentala funktioner som
att kunna rapportera missbruk. Prototypen ligger till grund för kommande interaktioner med
intressenter, som en plattform att presentera men också vidareutveckla och testa nya idéer på.
En betydande del av resultatet är de presentationer vi haft för två insatta ämnesexperter, se
bilaga Feedback från ämnesexperter - 1 och Feedback från ämnesexperter - 2. Den ena är
lärare och IKT-pedagog (IKT = Information-Kommunikation-Teknik) och den andra är
klusterledare för EdTech Southeast Sweden. Presentationerna gick ut på att få en åsikt om
prototypen och dess möjligheter. Vi har använt och sett på dessa möten som en form av
utvärdering för projektets framgång upp till denna punkt eftersom ingen faktisk fältdata har
kunnat insamlas då applikationen ännu inte är en färdigutvecklad produkt. Deras första
intryck och vår diskussion kring appens baktanke, funktionalitet och chans att fylla ett syfte
på marknaden var positiva (Feedback från ämnesexperter - 1; Feedback från ämnesexperter 2). Frågor kring specifika tekniska element höjdes och idéer för hur dessa skulle kunna
vidareutvecklas togs fram. Många diskussionspunkter rörde specificerande av
tillvägagångssättet vi ämnar använda vid till exempel återkoppling för feedback mellan
eleverna. Avslutningsvis rekommenderade en EdTech-expert att vid framtida presentationer
av applikationen ytterligare trycka på de kontaktytor som skapas mellan eleverna och därmed
tanken bakom om att forma ett förbättrat kamratskap genom användandet av EdTech för att
förebygga mobbning (Feedback från ämnesexperter - 2).
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Sammanfattningsvis består resultatet i tre delar. Den självgranskande effekt workshopparna
haft på oss och eleverna samt den efterföljande möjligheten att vidga våra vyer. Konceptet
som är skapat utifrån elevernas åsikter som vi sedan omvandlade till en funktionell prototyp
samt de tankar och åsikter vi fått ta del av från ämnesexperter. Dessa ser vi som en väldigt
viktig del i resultatet av vår undersökning eftersom de visar samtycke för vår vision och en
vilja att jobba mot samma mål. Filmen som skapats är mer ett instrument för att presentera
konceptet och har därav inte kunnat utvärderas ännu. Det slutgiltiga resultatet blir därav den
förbindelse vi skapat mellan två olika vetenskapliga fält, mobbning och EdTech.
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10. Diskussion
Vi granskar undersökningen kritiskt och presenterar framtida projektidéer.
I enlighet med projektets syfte har vi likt ursprungligen planerat samarbetat med flera
utomstående parter, detta genom att vi blev inbjudna till möte av EdTech Southeast Sweden,
vilket i sin tur gav oss kontakt med Thoren Framtid. Vid förfrågan om att tillsammans utföra
en serie workshops tackade de ja, och detta här därför legat som grund för vår efterforskning.
Innan efterforskningen började satte vi upp en enkel tabell över vad vi behövde göra för att
komma fram till ett utförbart koncept med hjälp av Kanban. I detta skedet användes det som
ett planeringsverktyg medan under själva filmskapandet användes det för att hålla en mer
sammanhängande process. Likt vid tillämpandet av de flesta metoder fås efter en tids
användande en djupare förståelse för dess nytta och användningsområden. Allt efter projektet
fortlöpt och vi fått en djupare insikt i metoden har vi kunnat utnyttja den bättre. Vi insåg att
när vi var mer detaljerade och lade en större vikt på att följa tavlan underlättades och
effektiviserades vårt arbete långt mer än tidigare i projektet när Kanban snarare agerade
samlingsplats för generella idéer.
De workshops vi haft på Thoren Framtid har betytt mycket för undersökningen men i
efterhand, eftersom vi inte använde materialet från Workshop 1 i Workshop 2 som det var
tänkt, känns det som att vi hade kunnat spara mycket tid genom att inte hålla Workshop 1 med
en annan grupp och istället frågat den andra gruppen de frågorna vid tidpunkten för Workshop
2. Därefter hade den diskussionen istället kunnat utgå från deras egna erfarenheter och
kunskaper. Tanken med Workshop 1 var att hålla en anonymitet i det de varit utsatta för men
om man istället utgått från perspektivet “vad de anser att mobbning är” som Workshop 2 ändå
utgick från hade tiden för designprocessen sparats på. Mycket av det material vi tog emot i
Workshop 1 speglar det som Björk (1999) beskriver mobbning vara, trots detta verkar det
som att de inte går på spåret att mobbning är en upprepad händelse. Vi ser liknande åsikter om
vad mobbning är i Workshop 2 men däremot går de mer på spåret att en handling är
tillräckligt för att hamna under kategorin mobbning. Även om detta tillfället handlade om att
diskutera mobbning och vad det innebär märkte vi att Workshop 2 fyllde en stark roll som
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kom att vara viktig i nästkommande workshop, nämligen att den bröt isen, fick dem och oss att känna mer bekvämlighet i situationen.
I Workshop 3 använde vi oss av moment från både Participatory Design och Future
Workshop. De tekniska funktioner som föreslogs för applikationen uppkom till stor del
genom användandet av den brainstormande komponenten av Future Workshop. Vi är nöjda
med den dynamik detta arbetssätt etablerade i gruppen, i rummet rådde en avslappnad miljö
och vi fick intrycket att deltagarna vågade samt kände sig manade att tala fritt och ledigt. För
att utforma den visuella designen av applikationen utgick vi från Participatory Design genom
att fritt låta deltagarna med papper och penna gestalta deras tankar och idéer. Även om det är
deras design innebär tyvärr avsaknaden av återkoppling och vidareutveckling att vi inte riktigt
uppfyller kraven för Participatory Design, däremot räknar vi momentet i sig som substantiellt
och viktigt. Att låta eleverna visualisera deras designförslag på utskrifter av telefoner anser vi
var en lyckad metod. Snarare än att bara utgå från ett blankt papper etablerade vi på det sättet
en ram för skissen, vilket gjorde det lättare för dem att veta vad vi var ute efter.
Ursprungligen önskade vi kunna genomgå en fullt iterativ utvecklingsprocess för
applikationen tillsammans med eleverna på Thoren Framtid. Vi hoppades att detta skulle
tillåta oss hålla en öppen dialog där återkoppling skedde kontinuerligt vilket skulle resultera i
en helt samutvecklad produkt, åtminstone vad gäller appens visuella element och
användargränssnitt. Till viss del återfinns denna filosofi i arbetsprocessen, både logotypen och
det konceptuella användargränssnittet utgår från förslag och skisser som skapades under
Workshop 3. Önskan var dock att hinna återkoppla med eleverna efter dessa utkast gjorts men
istället har vi på egen hand behövt tolka deras tankar och önskemål utan möjligheten att
validera resultatet. Tyvärr fanns inte den tid som skulle krävas för oss att utföra ett så
storskaligt samarbete, till viss del som en följd av hur som tidigare nämnt det första
workshoptillfället kunde använts flitigare, men också till stor del på grund av de begränsade
möjligheter Thoren Framtid hade att schemalägga våra visiter utan att de skulle försumma
elevernas övriga lärande.
Som tidigare nämnt inspirerades designen för vår logotyp av en idé som en av deltagarna i
Workshop 3 skapade. Konceptet att grunda loggan på en sköld tilltalade oss direkt på grund
av dess starka symbolik. Mobbning och taskigt agerande skulle mycket väl kunna liknas vid
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motsatsen; ett svärd och dess avsikt att skada. Även om vi inte ämnar skapa något som aktivt
försvarar personer likt en fysisk sköld, så vill vi passivt agera skölden som sätter stopp för
konflikter och hjälper till att skapa en miljö där de inte uppstår. Att den klassiska
avbildningen av en sköld inte längre återfinns i den slutliga logotypen innebär dock att denna
symboliken går förlorad för den som inte har insikt i designprocessen. Vi står fortfarande fast
vid vår förtjusning i den ursprungliga idéen men valde att ändra utseendet till fördel för en
mer ämnesrelevant design, vilket har fått goda lovord från de få utomstående som fått en
chans att se den. Skölden lever för oss symboliskt vidare genom boken och vi är nöjda med
både slutresultatet och den iterativa process som ledde fram till det.
Den tidigare och aktuella forskningen reflekteras i vårt sätt att tänka på och utföra de
workshoppar vi haft tillsammans med elever på Thoren Framtid. Vi fick en bättre förståelse
för hur EdTech används och elevernas syn på teknik idag. En kommentar från en elev blev en
slags ingång till applikationens användning när denne sa: “Jag tycker att det är lite för mycket
datoranvändande i skolan, alla elever sitter med sin dator och läraren ser inte vad som
händer”. Eftersom vår applikation inte används direkt i skolarbetet utan istället får elever att
jobba tillsammans, utanför datorn, är det delvis en lösning på den åsikten. Applikationen blir
alltså mer en ingång för att jobba tillsammans och få nya vänner än att direkt lära eleverna
något.
Den designprototyp som utvecklats genom marvelapp.com är lätt att ändra på vid framtida
arbeten och/eller skapande av en riktig app. Även om prototypen i sig ser ut som önskat fyller
den ingen direkt funktion mer än att visa vad som ska finnas och hur det ska se ut, något som
känns lite tomt. Vid vidare arbete skulle alltså en riktig app med sagda funktioner vara
önskvärd för att testa effekten av den. Trots detta är prototypen inget fast och kan komma att
vidareutvecklas.
Även om filmen är en egen gestaltning är den inte en direkt del av undersökningen utan
snarare ett sätt att presentera den. Vid ett mer traditionellt arbetsupplägg dediceras majoriteten
av tiden till att aktivt skapa den produkt som skall komma att visas upp vid projektets slut. I
vårt fall är den information och de insikter vi samlat på oss under hela processen vår egentliga
gestaltning och vad vi vill uppvisa. För att kunna effektivt presentera vår forskning, idé och
prototyp kontinuerligt under hela dagen inför den stora mängd besökare som kommer till
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examensevenemanget EXIT krävs en till stor del självgående presentationsform. Vi har därför
valt att använda oss av filmmediet i form av en kortare repeterbar reklamfilm för
applikationen i vilken vi visar upp vår prototyp tillsammans med korta förklarande fraser. Vi
hade tankar om att istället eller som ett komplement till filmen försöka frambringa en
funktionell version av appen som besökarna skulle få ta del av och faktiskt interagera med. Då
tiden är en faktor anser vi dock att möjligheten inte finns att även utveckla produkten under
den korta tid vi har kvar. Vi anser också att en presentation av en app för flera personer,
samtidigt, på en liten telefonskärm skulle kunna ha en näst intill negativ effekt eftersom det
blir svårt att hålla det kort och koncist.
Framtida arbete skulle innebära att faktiskt skapa applikationen och försöka implementera den
i skolor. Under projektets gång har vi fått möjlighet att knyta kontakter med flera relevanta
aktörer inom både EdTech- och skolbranschen. För att underlätta en eventuell framtida
utveckling av appen hoppas vi i så fall kunna ta hjälp av deras åsikter och erfarenheter. Att
genomföra denna process tror vi skulle krävas väldigt mycket arbete varav en del kanske
hamnar utanför våra expertisområden vilket skulle innebära ett behov att anställa medarbetare
och då även söka finansiellt stöd. Vi skulle även behöva undersöka hur vi skulle gå tillväga
för att implementera flera av appens tekniska aspekter, exempel på det är kompabilitet med
elevernas tekniska utrustning men också hur både vi och lärare kan använda och utforma
appen för bästa resultat. Fördelen med vår nära kontakt med ledningen på Thoren Framtid är
att vi förhoppningsvis skulle få använda dem som pilotskola för att testa appen och på så sätt
kunna visa på faktiska positiva förändringar appen skapat och då övertyga fler skolor att
implementera den i sitt lärande. Kontakten med ytterligare skolor för att testa applikationen
hade även kunnat bli möjlig med hjälp av kontakten med Niclas Melin på EdTech Southeast
Sweden (Netport). Eventuellt genom deltagandet i deras EdTest som bedrivs årligen, ett lokalt
samarbete där företag och skolor bjuds in för att sätta nya applikationer på prov.
Efter att fått vara med om våra egna och tagit del av andras erfarenheter av vad EdTech kan
uppnå inom skolan för att underlätta för elever är vi väldigt imponerade av deras engagemang
och önskar få se mer av denna positiva utveckling. I takt med teknikens utveckling och att de
lärdomar vi får av att arbeta tillsammans med den blir fler så ökar potentialen för vad vi kan
åstadkomma. Vi hoppas att vår undersökning inspirerar åtminstone några av de elever som
deltagit att fortsätta jobba aktivt mot mobbning och att hålla diskussionen öppen in i nästa
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generation.Vi hoppas även att i framtiden få se ett ännu större intresse för och en ökad trend
av applikationer och verktyg som kan åstadkomma riktig förändring i människors liv.
EdTech är framtiden och framtiden är nu.
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12. Bilagor:
12.1. Workshop 1 Formulär
Tack för att ni tar er tid att svara. Dessa frågor ni kommer att få besvara är helt anonyma och
vi kommer inte dela med oss om vem som har skrivit vad. Uppgiften går ut på att beskriva en
rad med situationer du upplevt under din skolgång.
Vårt arbete handlar delvis om mobbning. Vi går på att definitionen av mobbning syftar på
flera negativa handlingar riktade mot en eller flera personer - av en eller flera personer.
Vi anser däremot för att kunna tackla det sociala fenomenet mobbning så måste man ändra
den sociala strukturen som finns i skolan, med andra ord förebygga uppkomsten av negativa
situationer och främja uppkomsten av positiva.
Fråga 1-3 kan syfta på fysiskt våld, social utfrysning, manipulation/psykisk dominans etc.
medan fråga 4-5 syftar till positiva händelser. Fråga 6 är fristående.
Beskriv en händelse där … (motivera gärna varför)
(1)… du personligen upplevt att du känt dig särskilt utsatt av en eller flera personer:
(2)… du eller en grupp utsatt någon för negativa handlingar:
(3)… du har sett, men inte varit delaktig i, där någon annan blivit utsatt:
(4)… en eller flera personers handlingar har gjort dig extra glad:
(5)… du har medvetet gjort något för någon annan med avsikt att de ska bli glada:
(6) Beskriv kort hur du anser att mobbning låter:
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12.2. Workshop 1 Svar
1.
2.
3. Jag har sett folk vara på andra typ som att retas över kläder, tjock eller smal osv. Har även
fått veta om viss nätmobbning som hänt.
4. Typ när folk bjuder när man är på coop blir man glad över, eller när någon gör något snällt.
5. Gett saker till folk.
6. Mobbning i mina ögon är när en grupp går emot en person och kränker, förstör för den och
retas.
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1. Ja asså självklart att alla har varit med en sån här händelse någon gång. Är man mer
speciell så märks det mer att den personen blir utsatt för t.ex utfrysningar vilket det absolut
inte ska vara. Man ska kunna se ut hur man vill utan att bli mobbad. Så ja, jag har upplevt att
folk kollar snett då jag inte ser svensk ut och jag har inte heller likadana kläder som “man
borde” ha för att passa in.
2+3. Jag har alltid försökt att stå emot de som gör så här mot människor men ibland har det
varit så att man inte är tillräckligt säker eller stark för att säga emot. Jag tycker det är synd att
man inte kan stå för vad som är rätt.
4. Ja, absolut. Att få komplimanger är det bästa jag vet.
5. Ja, det är också viktigt att de runt kring mig också ska vara glada. Jag brukar alltid säga
massor av komplimanger till mina vänner. Sen gör jag också andra saker än komplimanger.
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1. Kan inte nämna ett specifikt tillfälle men de kan t.ex när man säger något som inte alla
håller med om. Då är det lätt att andra börjar skämta om det vilket inte alltid är kul.
Men ibland kan det vara det. Det beror på om man tar det som ett skämt.
2. Samma som som jag skrev ovan. Det kan ju vara så att jag/grupper(en?) bara
skämtade. Dock kanske personen tog illa upp.
3. Jag har t.ex varit med om att personer blivit retade på grund av vad de har på sig eller
blivit kallade för olika saker, t.ex bög.
4. När någon man inte känner mycket börjar prata med en.
5. När jag ser någon som är nedstämd försöker jag alltid muntra upp den.
6. Mobbning kan förekomma “högt”. T.ex Med nedlåtande ord o.s.v. Det kan också
förekomma högt (menas lågt?), t.ex. blickar o.s.v.
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1.
2.
3. Jag vet inte om jag sett något som jag anser är mobbning, men det finns saker jag sett som
kan leda till mobbning som bland annat att folk har låst in folk mm. Men detta anser jag inte
är mobbning.
4. Jag blir glad av det mesta så ett litet tack, hej är tillräckligt för att folk ska få mig glad.
5. Jag har gjort min bror glad ett antal gånger för han har lite svårare för sig att lära sig, och
bara en sådan liten grej av mig får min bror att bli glad.
6.Jag skulle beskriva mobbning på flera sätt bland annat så skulle jag säga att när folk säger
stopp och mobbaren fortsätter är mobbning. Jag skulle även säga att vara otrevlig mot folk är
mobbning.
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12.3. Workshop 2 Anteckningar
Mobbning:
Vad anser ni som mobbning?
Man gör något som gör att någon mår dåligt
man är allmänt elak
en gång räcker (enligt diskussionsgruppen)
Vi beskriver Pikas och Olweus olika definitioner för eleverna och till de svarar de:
Att de anser att mobbning kan komma från en eller flera personer. Oftast är det som så att
även om det bara är en person som mobbar så har de hela sin kompisgrupp bakom sig
eftersom de inte vågar säga ifrån.
Varför tror ni att man blir en mobbare?
Dåligt behandlad hemma
Ovetskap om sociala situationer: man vet inte hur man ska bete sig
Osäkerhet… tro att man måste vara taskig för att bli accepterad av sina vänner
Det blir därför en ond cirkel av det hela där man fortsätter att mobba.
Rangordning i grupperingar på skolor spelar stor roll. Ju högre status man har ju tuffare
förväntas man vara av de andra i sin grupp.
Edtech:
Vi gav eleverna två alternativ för applikationer som idag redan finns tillgängliga för skolor.
Den ena är Mightifier och den andra är Speak UP!
Vi förklarade simpelt vad de fokuserar på, Mightifier fokuserar på att eleverna ger varandra
feedback medan Speak UP! ger eleverna möjlighet att anonymt berätta om något är fel. Vi
frågade vad de tror hade kunnat fungera bäst i dagens skolmiljö. På den frågan sa de direkt
Speak UP!, i alla fall i de högre klasserna.
Vi håller med eleverna i detta då Mightifier utseendemässigt är riktat åt yngre barn. Vi tror på
att använda Mightifier i de lägre årskurserna medan de använder Speak UP! i högre klasser.
För att föra en vidare diskussion om edtech var vi tyvärr tvungna att ge dem delar av vår
applikationsidé, eftersom de inte kunde komma med egna vid detta tillfället.
De tycker att konceptet låter som en bra idé och att det skulle kunna fungera från 7:e klass. De
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tycker att eleverna ska få beskriva sina styrkor och svagheter själva, för att sedan matchas
ihop av läraren.
Vidare diskussion ledde in oss på att ge applikationen funktioner där elever kan ge varandra
feedback på sina arbeten anonymt. Anonymiteten i applikationen ansåg de var en viktig idé då
man annars kan ha personliga åsikter om personen man ger feedback och att de påverkar
kvalitén på den.
Vidare frågar vi hur eleverna upplever att datoranvändandet påverkar deras skolarbete. De
tycker att det har blivit för mycket i skolan för att kunna arbeta effektivt. Det påverkar
koncentrationsförmågan eftersom det är för lätt att göra annat. De berättar hur de skulle vilja
ha en funktion som gör att man inte kan göra något annat än det man ska göra för skolarbetet.
De berättade vidare hur de hört om funktioner som gör att läraren får reda på att man gör
annat eftersom man loggas ut när man försöker göra något annat än det man ska, och bara
läraren kan logga in.
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12.4. Workshop 3 Funktioner & Design
Brainstorming med post-it lappar
Grundläggande funktioner:
Chatta
Hjälpa varandra med skolarbete
Hjälpa varandra med problem hemma?
Skriva tillsammans
Skaffa nya vänner
→ Stoppa mobbning
Appen ska vara lokal, inga utanför skolan kan kontakta dig.
Läraren väljer arbetspar
Feedbacksystem, Anonym mellan varandra men inte till läraren
Rapporteringssystem
Evenemang? Klass, Skola Studiegrupp
Bra att ha:
Grupparbete → läraren
Kontakta läraren
Lexicon?
Provschema
Karta över skolan?
Boka Grupprum
Skolsköterskan/kurator
Notiser för prov & Läxor
Kompabilitet
Design:
Valbara färgschema
Vapensköld
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12.5.1. Feedback från ämnesexperter - 1
Tobias = I1
Jack = I2
Lärare, IKT-Pedagog och Vice Rektor på en lokal högstadieskola= J
I1: vi designade (med eleverna) designade lite allt möjligt från inloggningsskärmen till
när man väl kommer in i menyn, när man väl kommer in
J: ja just det
I1: så har vi gjort en sånhär då på en sida som heter Marvel (visar appen)
J: jajaja
I1: och det är bara en prototyp så du kan inte klicka eller så utan det är bara precis hur
det ser ut, du kan inte klicka och skriva i den.
Och när du då kommer in så ser det ut såhär (Visar appen och loggan, förklarar att det
är eleverna som hjälpt med designen)
(schemat)
(Läxhjälp) Den här funktionen var en som vi kom fram till tillsammans med eleverna,
men vi har inte kommit fram till hur den ska visas, tillexempel här då där han/hon ska
hjälpa Tova då med matematik, men samtidigt får hjälp i svenska. Tanken är då att de
ska bygga en vänskap genom skolarbetet.
J: ja just det! Det är ju jättebra. Ja, litegrand som man gjorde för i tiden innan det digitala
kom. Som vi gjorde när jag gick i skolan kanske. Man samlades på eftermiddagarna hemma
hos någon kompis också satt man och hjälpte varandra med matte eller vad det nu var man
behövde plugga in.
Dethär är ju superbra.
I1: det är där ingen som gör längre? Allt sker ju på internet. Tanken är att detta ska
vara i skolan. Vi hade ju, vi tänkte faktiskt på er där också. Ni har ju era
läxhjälpstillfällen. Vi tänkte att ni kanske hade några fler sånna, men att det inte är
lärarna som styr utan det är eleverna själva.
J: Men det är väl en superidé.
(bokningar)
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I1:Sen har vi att man ska kunna boka sjuksköterska, SYO, kurator osv. Nu vet jag att ni
inte har så att man kan boka grupprum men alla de andra grejerna kanske. Detta är
idéer som eleverna kom med då.
(Evenemang)
Sen tänkte vi att utanför skolan ska de kunna skapa evenemang om där är någon som
vill exempelvis spela boll eller vad som helst.
(Chatt)
Sen ska de kunna chatta med den som hjälper dem den veckan. Att dem liksom får
direkt hjälp.
(Feedback)
Denna funktionen har varit lite sådär debatterbar, för att dem ska kunna ge varandra
feedback på texter som dem skriver. Och vi har liksom gått fram och tillbaka; ska det
vara anonymt, ska det inte vara anonymt, ska läraren kunna se vem som säger vad? Det
har varit en stor grej. Eleverna tyckte att det skulle vara anonymt mellan dem, men inte
gentemot läraren.
J: Ja okej! Så läraren skulle kunna se vem som skriver vad då?
I1: Ja precis. Det kan man kanske ställa in vilken skola det är också.
J: Kan man säkert. Och det kan ju vara olika tillfällen man vill göra det olika saker. Ibland
säger man från början att det ingår att ge kamratrespons, Då är det kanske så att eleverna är
inställda på det innan, och då är det okej på ett annat sätt än om man sätter under näsan blir
det kanske lite känsligt. Så vet de från början att de får en klasskamrat tror jag att de köper
det.
I1: tanken är då att om de har det anonymt så kan de inte vara elaka för att de vet vem
personen är för att de inte gillar denne.
J: ja så är det ju
I1: samtidigt blir det lite mer objektivt.
J: ja annars blir det att man kanske får sin bästa kompis så vill man kanske inte ge kritik på
samma sätt.
I2: exakt.
I1 sen hade vi tanken att de kanske skulle se vem det är efteråt men det ligger lite på is
just nu.
J: Man kan ju exempelvis få en kod och sen får man matcha den koden.
I1: förutom allt dethär så ska de kunna ställa in vad de är bra och dåliga på.
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J: är tanken då att eleverna får inlogg eller skaffar inlogg till detta och sen dyker det upp folk
som…
I1: Tanken är att det är lokalt.
J: Okej, men hur hittar de exempelvis sinna peers, alltså de som ska jobba tillsammans. Hur
hittar man dem.
I2: Tanken var lite att det skulle vara lite som skolan tar del av. För idén är ju, den
grundläggande idén är ju det sociala vi vill komma fram till, och skolarbetet är ju bara
ett medie för det. Så tanken är ju om eventuellt lärare kunde matcha elever, de som
kanske vanligtvis inte pratar med varandra men som ändå skulle kunna få ut något att
varandra. Men det är också en sådan punkt som måste finjusteras.
I1: vi tror en viktig punkt är att hon får ut det och han får ut det. Där är något dem får
ut båda två.
J: Ja men det är en bra idé absolut. Vi brukar ju tänka när vi sätter ihop par/grupper att man
har ett ”lok” alltså någon som drar, som har vissa förmågor som gangnar de andra. Som
kanske delar upp arbetet eller… ja, kanske har lite högre nivå. Alltså inte att man
nivågrupperar dem utan att man försöker matcha dem på ett bra sätt. Så att man får ut
någonting båda två. För den som oftast ligger högt upp förstärker ofta sina kunskaper genom
att lära ut till andra. Och de som kanske inte når så högt behöver den kunskapen/hjälpen.
I2: det är lite de två synvinklarna vi haft på det. Antingen att de är lite ojämna, alltså att
det blir en ledarroll för den ena, eller att de är mer jämna och det blir ett gemensamt
arbete så. Vi har inte riktigt bestämt vad som vore bäst.
J: Vad tyckte eleverna då? Vad sa dem? De har ju säkert instagram, snapchat och allt vad det
nu kan vara. Är de intresserade av att använda något sånt här utanför skolan?
I2: Ja på dem fyra verkade det så. Men sen förstår vi ju också att chattfunktionen då är
bara ett element för att få de andra att fungera. Vi är ju tveksamma till att de skulle
sluta använda Messenger då t.ex. men det är mer för att.
I1: Det är snabbt och enkelt, det finns i appen och är lätt att komma åt.
I2: exakt
J: Ja allting är samlat. Det är ju jättebra.
I2: och vi tänkte liksom om läraren tilldelar en arbetsgrupp, tillexempel den här veckan
jobbar ni tillsammans. Och då kommer det direkt upp en länk till en chattgrupp.
J: det är ju superbra.
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I1: Sen kom vi även fram till i en annan intervju att dem ska kunna skapa egna
studiegrupper. Jag tänker ju direkt på exempelvis Nationella prov och sånna grejer att
de fokuserar på det. Det är ju lite annorlunda än att de bara hjälper sig med olika
ämnen.
I2: Vi tänkte att när man redan har den funktionen där, då skulle man även kunna
ställa in att det inte alltid är de nya personerna utan en grupp där man känner sig mer
bekväm.
J: amen just det, absolut.
Har ni tänkt på läraren roll i appen då? Det ska alltså vara att lärarna inte är så delaktiga eller?
I1: Vi hade två olika tankar där. Det var att eleverna matchas automatiskt, eller att
läraren tilldelar grupper. Det är de olika vi kom fram till med gruppen där. De ville
först tilldela det själva men sen kom de fram till att det är nog bättre att läraren gör det,
för annars väljer man nog samma personer om och om igen.
J: ja just det, det är nog lätt hänt.
I2: Precis, och eftersom man inte gör något arbete i appen så blir det så att läraren får
en mentorroll men lite på avstånd liksom.
I1: Tror du att dethär skulle kunna hjälpa det sociala?
J: Ja men det tror jag! Man märker ju att många när de pratar om lektionerna att då är det så
att man sitter med kompisar, och man är ju oftast van med det studiesättet som just den här
gruppen har. Men med det här kan man då bryta de här murarna och hitta andra man kan
samarbeta med på ett enkelt sätt. Och likadant tror jag att om man faktiskt samarbetar i skolan
med hjälp av något sånthär, typ en app eller vad det nu kan vara, så kanske man också… Man
blir kompisar på fritiden. Eller att man pluggar tillsammans, eller man visar mer tolerans för
att man vet om att den här klasskamraten han har svårt för att exempelvis stå och prata inför
andra. För det vet ”jag” om för att jag har ju hjälpt honom i svenska eller engelska eller vad
det nu kan vara. Då har man en annan förståelse och man gör kanske inte det man gjort i
vanliga fall. Det kan ju hända att man kanske skrattar ibland, eller suckar eller vad man nu
gör. Det kan vara ganska små grejer som gör att man inte vågar.
I2: har man då suttit två och två kanske man får en bättre förståelse.
J: Ja men precis. Och lika dant tycker jag om att det är bra att det är en app som fokuserar på
inlärning men inte så mycket att läraren går in och styr för mycket. Det här blir ju att eleverna
kan styra lite själva vad dem vill ha hjälp med.
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I2: Vi ville ju inte att skulle bli ett system som tar över skolan. Det blir istället ett
substitut till olika delar.
J: Vi har ju ett system som heter Schoolsoft. Och där lägger vi ut elevernas schema, betyg,
dethär ska du plugga till provet. Här är din kunskapsutveckling osv. Men den är det ju liksom
vi som styr. Här hade det ju varit ett annat forum som eleverna uppskattat på ett annat sätt
kanske. Mer fokus på inlärning liksom.
I2: känslan ska ju vara att det är en elevgrej än att skolan bara slänger in dem i
systemet och så.
I1: vi hade ju den tanken att det skulle gå på betyget men vi slopade den idén då det blev
lite utdraget. Dessutom får man inte betyg en gång per vecka heller.
J: ja det blir nog svårt.
I1: Det hade kanske blivit för mycket jobb för läraren att sitta och bedöma per vecka
hur duktiga dem är.
J: Ja men där kanske man ska gå mer på vad eleverna själva upplever. Vad har jag svårt för,
vad behöver jag hjälp med? Du behöver utveckla dina texter, du behöver hitta en struktur.
I1: Där hade man även kunnat utveckla feedbackfunktionen. Hjälp med att rätta en
mattesida t.ex. utan att man ska behöva titta i facit för då blir det lätt att man bara
tittar i facit.
J: Ja men precis. Man får ju mer ut av att diskutera de svåra uppgifterna, och hur tänker du
kring denhär uppgiften? För den skulle jag aldrig kunna lösa! Men jag tänker såhär säger jag
då! Men aha!
I1: Det är ju samma med de flesta ämnena också!
J: Men jättebra! Det här blev ju superbra faktiskt, tycker jag.
I1: i en annan intervju ville de ha en mer ingående funktion i ”Ge Feedback” men
eftersom det bara är en prototyp känner vi i alla fall just nu att det behövs inte riktigt.
Det är ju mer att här finns en funktion, den ska fungera men vi vet inte riktigt hur
ännu.
J: nej det kan man titta på då.
I1: man hade ju kunnat titta närmre på andra elevers åsikter också, hur de hade velat
att appen ser ut.
J: Ja om man hade velat gå vidare så hade man kunnat få ett bredare upptagningsområde med
feedback som hjälper att utveckla.
I1: är det något du tycker borde ändras?
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J: Det är svårt att säga. Men eleverna fick själva rita och visa?
I1: ja precis. Vi kom fram till de funktionerna vi diskuterat genom ritandet och av
diskussioner.
Tror du det hade varit svårt att implementera?
J: Nej det tror jag inte. Man får nog introducera det på ett roligt sätt. Kanske hålla en del
lektioner kring appen så att dem vänjer sig vid arbetssättet.
I1: Du tror de hade använt en sådan app?
J: Majoriteten hade nog använt den ja!
I1: De har en sida eller app de kan gå in på själva?
J: jajaja! De kan logga in på Schoolsoft och kolla, föräldrar, elever och lärare har olika delar
de kan se. Och de är ju lite på gång med funktioner de håller på att utveckla.
I1: Tack för vi fick komma!
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12.5.2. Feedback från ämnesexperter - 2
I = Intervjuare - Jack & Tobias
S = Svarande - Ämnesexpert och ledare för sydöstra sveriges största EdTech-kluster.
I: Vi fick idén inom oss, med BTH och vidareutvecklade den med eleverna på Thoren.
Genom läxhjälp ska eleverna få paras ihop och arbeta sinsemellan som ett sätt att
arbeta och interagera med folk som du annars kanske inte skulle prata med, de som inte
är i kompisgruppen. Det innebär att vi satt som titel på allt – vänner och gemenskap.
S: Schysst!
I: Här har vi en prototyp och den har ingen direkt funktion utan visar hur den ser ut.
Det är bara trycka logga in så kommer du in, de här funktionerna har vi tänkt lägga in;
att de kan se sitt schema, - alla funktioner grundar sig i idéerna eleverna kom fram till
de tycker skulle vara i den här appen. Det här är den viktigaste funktionen i appen; vi
har inte kommit på hur vi ska visa det mer än så här dock. ”Den här veckan kan du
hjälpa henne och så hjälper han dig.”
S: Precis.
I: Sen finns det andra funktioner som att kunna boka möte med sjuksköterskan,
studievägledare osv. Allt det där är ju viktiga funktioner i skolan också. Sen har du att
utanför skolan ska du kunna anordna events, ”är det någon som vill spela fotboll?” Sen
har vi att de kan chatta med till exempel den som hjälper dem med matten eller så.
S: Yes.
I: Den här funktionen var vi lite tveksamma till först; att de ska kunna få en text från
någon annan i klassen då där sinsemellan är de anonyma men läraren ser vem det är
som läser eller kommenterar varandras.
S: Jaha, jaja.
I: Där kan de kommentera varandras texter, de ger feedback till varandra.
S: Just det.
I: Vi var rätt oeniga om funktionen att ha läxhjälp, vi funderade om det är läraren som
ska sitta och bestämma vad någon är bra på eller ska det gå på betyg eller ska eleverna
få välja själva. Det är lite svårt att bedöma och kanske kan ändras från klass till klass så
att läraren borde bedöma vilket som passar bäst från person till person.
S: Hur sker den här läxhjälpen tänker ni?
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I: Vi tänker att de till exempel om någon har problem med matten så kan någon annan
sitta med och hjälper dem. Vi vill att det ska fokusera på de sitter ett och ett i enrum
tillsammans och inte att det skulle ske genom appen på något sätt, det är alltså inte en
virtuell interaktion. Det enda den här är till för är att förenkla för läraren och skolan att
bestämma vem som…
S: Plus att det på något sätt ska man inte alltid köra med samma personer heller?
I: Exakt.
S: Det jag tänker är, metoden runt läxhjälp; det jag har snappat upp är det är ju gynnsamt när
man lär andra, att man lär tillsammans så att.
I: Det var en funktion som Markus också nappade på, det var så han fick sin bästa
kompis i skolan.
S: Jag kan känna lite att den här hjälper den här med matte, det är, jag tror inte att det är så
egentligen. Man kan uppfatta att det är så men den som lär ut lär sig också så det är ju lite att
man utvecklar matten tillsammans då, eller det här ämnet då, att man utvecklar det
tillsammans. Det är ett ömsesidigt värde i det här för det kan ju också vara, är du väldigt olika
kunskapsmässigt så blir det kanske mest att den ena ska förklara för den andra. Men är du
jämnare så är det ju kanske, … bara resonemanget där. Men sen när jag tänker metoden runt
läxhjälp där, är ju också att… Hur ger man liksom tillgång till timmar för läxhjälp eller
liknande, hur jackar man in, när man även om man är två och man kör fast och inte kommer
vidare. Hur tänker man att kanske finns det med här i, kanske är det bara att man har tänkt i
processen när man beskriver den att hmm då går man ju på det här efteråt eller så finns det ju
lärare om man kör fast, det kanske är rekommenderat att man kör två timmar varje
eftermiddag och då under den tiden finns det personal på skolan som man kan liksom…
I: Vi vet ju att Thoren har det inbyggt så att de har någon timme varje vecka.
S: Ja så att på något sätt att man kan jacka in det här så att man kommer, att det inte ersätter
det men att man kommer bättre förberedd, lite så.
I: Det blir lite mer som ett mentorskap.
S: Ja lite att man hjälper ihop men också hur man får in lärarhjälpen i samma då.
---[Granskar prototyp]--S: Det jag skulle velat se mer är här på den här feedback här, lite då hur på något sätt hur är
det tänkt att det går till?
I: Du kan öppna den här.
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S: Jo men lite, konceptuellt är jag med här hur man ger feedback men om ni kunde i
prototypen gå ett snäpp längre så liksom skissa på såhär ser det ut. Den texten ser ut att vara
handskriven så jag antar det funkar på båda?
I: Problemet med handskrivna texter är ju att de är väldigt personliga så man ser
kanske vem som har gjort det. Det var ett problem vi tänkte på när vi gjorde intervjuer
på papper.
S: Ja precis, men jag vet inte heller hur mycket de skriver [för hand].
I: Jag tror inte heller de skriver någonting för hand nästan.
S: Då har man ju den men… Lite mer. Det skulle vara spännande att utveckla tänket. Hur går
feedbacken till sen så funderar jag också på varför i själva läxhjälpen där vill ni bygga
relationer och man vet uppenbarligen vem man sitter med men här.
I: Jag tror det blir liksom slumpmässigt, läs den här.
S: Nä, ja men precis men här ska man inte se det och det kan ju kanske finnas en finess med
tänker jag att man kommenterar eller ger feedback utan namn men efteråt tycker jag det ska
vara namn och likaså veta att jag ska ju inte bara kunna sitta här och slänga ur mig.
I: Det är för de är anonyma mellan varandra men läraren ser direkt vad de skriver
mellan varandra.
S: Ja men det är jag tveksam till, jag är tveksam till anonymitet över huvud taget liksom.
Varför ska vi bygga upp anonyma identiteter på nätet och sen så uppför sig folk som idioter
för att de tror att de är anonyma, lite jag hårdrar det.
I: Just den funktionen kom vi fram genom att ”du kanske inte är så snäll mot någon du
inte gillar”.
S: Nä men då skulle ju, jag tänker såhär. Jag gillar att du har så anonymt som möjligt när du
bedömer texten och ger feedback på då ska du inte vara tiltad så, sen så kommer den som har
fått feedbacken kommer se vem det var och då tänker jag att då efteråt öppna upp så att det
jag skriver till dig kan du se att jag har skrivit. Då är det väl inte mer än schysst att du får veta
vems text det var, för att sen om det slår rätt eller fel men det är ju också ett ytterligare sätt att
jag kanske går och säger till dig efter ”det var en jävla bra text” och så börjar vi snacka även
om vi inte gjort det tidigare. Så någonting där att man använder, på något sätt om det är idén
med kontaktskapande att skapa friktionspunkter där man möts för att bygga relationer. Då
saknar jag definitivt den här för den anonymiseras, liksom att den, ta det för vad det är. Vad
jag tolkar en röd tråd genom; det här kontaktskapandet och då är det ju i varje sån här
kontaktpunkt visa när ni redovisar prototypen att tanken är att man gör detta momentet och
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det är ett sätt, det bidrar till att knyta ihop människor. För vi tar dem över klassgränser och
vad vi nu gör, så att det blir mer. Det hade jag varit lockad att göra tydligare där i och då få
lite mer i en sån här att – man skriver och sen syns det från att vara anonymt så är det synligt
så att man på något sätt fostrar att jag ska ju stå för, vågar jag inte skriva något, om det är
något som jag vill skriva som jag inte kan skriva för om jag ska skriva under på det själv då
ska jag nog inte skriva det överhuvudtaget.
I: Just den anonymitetpunkten var som eleverna och vi diskuterade fram.
S: Det tänker jag det är också en utmaning med egentligen alla användare att man ska ju här i
skolan ge dem det de behöver, inte nödvändigtvis det de säger de vill ha och naturligtvis så är
det ju lättare att ge feedback och lite såhär om jag inte måste stå för det. Jag vet att någon kan
se det, läraren tycker jag är bra där att man kan gå in och hålla koll på den och det kommer ju
vara samma sak i chattbitar osv. Det kommer ju vara en förväntan på en möjligthet på att
kolla om det förekommer mobbning med skolans utrustning. Den spårbarheten kommer ju
finnas krav på där.
I: Det är rätt svårt att göra det här i ett sånt här koncept.
S: Ja men jag tror att det räcker att ni säger att ja men chatten finns ju här, naturligtvis så finns
det ju, här finns det ju en funktion så de här chattloggarna under lämplig tid och det går in
som någon form av admin på skolan kan gå in och följa upp det som har skrivits där, om det
nu händer någonting. Sen så kanske det inte händer här utan det händer i något annat forum
som inte skolan har koll på men det är ju en annan…
I: Det kan ju vara att det händer automatiskt också om någon skriver ett visst ord.
S: Ja, så kan det vara. Sen kan det ju också vara att man chattar om en uppgift som handlar
om kränkande behandling på nätet. Jag är jätteskeptisk till filter, automatiska ord, censurerat
innehåll och så vidare. Det är min personliga tro att det är inte där svaret ligger utan det är i
liksom hur är vi schyssta mot varandra, hur bygger vi det… Det man säger står man för och
har en miljö där man också kan ha åsikter som avviker åt andra hållet och man behöver inte
alltid tycka lika. Men det tror jag är viktigare men sen så tror jag den här spårningsfunktionen
är där för att händer det någonting här så kommer det vara föräldrar som är arga och rektor
som behöver kunna agera och lite sånt.
I: Se vem som har gjort vad.
S: Ja precis.
I: Den funktionen har vi nästan sett som så självklart så vi tänker inte ens på det.
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S: Nä men det kan vara bra när ni presenterar den så kan det vara bra att visa att ni har tänkt
på det och väva in det i historien, den funktionen måste inte finnas med här men att den kan
vävas in i historien eller att det kommer automatiskt när det är någon som frågar.
I: [Syftar till läxhjälpfunktionen i prototypen] Vi har inte hittat något bra sätt att visa
det på än en liten textsnutt. […] Det kan ju också vara att de har utsatta timmar på
schemat när de ska göra det här.
S: Ja det är ju ett sätt. Det är ju hur mycket man vill servera, ni skulle ju kunna ge, den här
läxhjälpen beror ju väldigt mycket på hur ni vill driva den och så vidare. Jag skulle kunna
tänka mig ett par olika; ena är ju att man serverar med tider och rum där man ska vara och
göra det. En annan är ju att så denna vecka så samarbetar ni två och så är det en länk till chatt
där de här två, eller tre, varför är det alltid två? Det kanske ibland är tre personer. Den
chattgruppen serverar man och säger att ni är läxteam vecka 18. Sen trycker man över dem i
chatt och så har de liksom fått serverat någonstans att börja prata. Så någonting sånt. Det
tänker jag den är ju rätt lätt med där i eftersom de har… Sen är det ju vill man ha så visa att
det går att skapa egna läxhjälpsteam. Att man får, varje vecka får man ett då men samtidigt så
kanske man vill skapa ett eget.
[Syftar till matchningsdelen av läxhjälpsfunktionen] Det är ju ett sätt att göra det, en hjälper
en annan.
I: De hjälper varandra.
S: Varandra så. Ett annat är ju att de hjälper varandra med, asså dem tillsammans löser samma
ämne bara. Denna vecka jobbar ni tillsammans med matte och då så ligger dem på ungefär
samma nivå så de kan ha nytta av, de går samma årskurs, då skulle de kunna lyfta varandra.
Så gör några olika, jag hade föreslagit att ni göra några olika såna här. Hur sätter man, hur gör
man de olika läxhjälpsteamen? Antingen kan den ena hjälpa andra eller kan det va sån där det
kan va precis som denna är att man bara säger till amen grattis det är upp till er att fixa detta.
Eller så säger man ni har tider serverade, eller så säger man att här är en chatt tryck där så kan
ni börja planera upp er läxa. Om du kommer in och gör planeringen av läxhjälpen här, då kan
man ju på något sätt, göra så att man som lärare kan gå in här i back end och se vilka som
verkar vara igång och vilka som hänger lösa. Aha, Tova här där är ju ingenting då kanske man
får kolla hur går det? Jo jo vi är ju igång vi sitter här utanför, vi har valt att jobba utanför
systemet och då är ju det fine. Men liksom att man får en synlighet i början på veckan och inte
när de inte har gjort läxan. Lite såna grejer tänker jag.
I: Jo det är smart.
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S: Så tänk det och sen så tydliggör också när ni presenter hela det här att ni vill få ihop
människor och det är i sin tur, touch point på touch point för att bygga relationer. Ta fokus på
läxhjälp och chatt tänker jag, och feedback också den är jättebra. Sen de andra är ju lite mer
hygienfaktorer och så, det hade varit tomt utan dem.
I: Exakt. Ja.
S: Kanon!
I: Fantastiskt, jag tror vi har, jag tror det var allt? Ja.
S: Härligt.
I: Tack!
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