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Hvad er en smartphone?

• En sammenkobling af noget ’smart’ og en telefon –
En computer og en telefon ….
En computer, der kan gå på nettet, og en telefon …

• De mest kendte er iPhone og Android-modellerne, men 
også tablet-computere som iPad melder sig også på 
banen

• http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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Smartphone som læringsværktøj – hvorfor?

• Giver nogle pædagogiske muligheder, vi ikke har haft før
• Er altid hos kursisten – kan koble hverdag og læring
• Muligt at give fælles og individuelle opgaver
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Hvordan?

• SMS
• Lyd
• Billeder
• Video
• Quiz
• Spil
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SMS
- at arbejde med ordforråd, skrift og genre

• Aftaler om hjemmearbejde, fælles aktiviteter, afbud etc.
• Dagens spørgsmål – med fokus på fx ordforråd eller 

grammatik (fra lærer, eller fra kursist til lærere el. kursist)
• SMS-dagbog (men dette kan reelt set lige så godt gøres 

fra en mail eller med blyant, pointen skulle blot være at 
mediet er lige ved hånden)
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Ideer til lyd
- muligt at arbejde med lytte og tale

• Udtale enkelt ord
• Udtale sætning
• Optage enkelt ord/sætning - ordforråd
• Optage dialog – kursist-kursist; kursist-dansker
• Optage oplæg til fx modultest, emne i klassen
• Optage fortælling
• Optage beskrivelse
• Optage anden kursists oplæg, fortælling, beskrivelse etc. 

– træner lytning
• Lytte til podcast fra fx https://netlydbog.dk/ eller dr.dk 6



Hvordan overfører man lyd fra en smartphone til en 
anden smartphone/computer?

• Via bluetooth
• Uploade til/downloade fra en platform. Man kan 

uploade/downloade med kabel, eller hvis ens mobiltelefon 
har netadgang, kan man bare sende lydfilen direkte fra 
telefonen til platformen.

• Bruge softwaret Soundcloud – fungerer både på PC og til 
smartphones på http://soundcloud.com

• Eks – fra Soundcloud 
• Email: alfakonference@gmail.com – Kodeord: Sandefjord
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Ideer til billeder
- kursisten egne billeder, autentisk – nærværende – materiale

• Ordforråd – ’tag et billede af ….’
• Sammenhæng i fortælling – ’tag en serie billeder til en 

historie’
• Postkortgenren – ’tag et billede og fortæl, hvad du ser’
•
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Hvordan overfører man billede fra en smartphone til 
en anden/en anden computer?

• MMS
• Bluetooth
• Uploade til/downloade fra en platform. Man kan 

uploade/downloade med kabel, eller hvis ens mobiltelefon 
har netadgang, kan man bare sende lydfilen direkte fra 
telefonen til platformen.

• Flickr.com er et online billededelingssite, som også 
tilbyder redigeringsværktøjer.

• Eks. på brug af Flickr.
Email: alfakonference@yahoo.dk – Kodeord: Sandefjord 9



Ideer til video
- giver mulighed for at arbejde med tale og lytte og afkodning af 
kropssprog

• Udtale enkelt ord
• Udtale sætning
• Optage dialog – kursist-kursist; kursist-dansker
• Optage oplæg til fx modultest, emne i klassen
• Optage fortælling
• Optage beskrivelse
• Optage en anden kursists/lærers oplæg, fortælling, 

beskrivelse – træner lytning
• Optage mobilfilm – arbejde med den narrative struktur
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Hvordan overfører man billede fra en smartphone til 
en anden smartphone/computer?

• Bluetooth, men billeder fylder meget, så det er ikke sikkert 
dette er muligt

• Uploade til/downloade fra en platform. Man kan 
uploade/downloade med kabel, eller hvis ens mobiltelefon 
har netadgang, kan man bare sende lydfilen direkte fra 
telefonen til platformen.

• Youtube er et online videodelingssite, som også tilbyder 
redigeringsværktøjer. Andre video-delingssite er Animoto 
http://animoto.com/education/ og vimeo http://vimeo.com/

• Eks. på brug af Youtube
• Email: alfakonference@gmail.com – Kodeord: Sandefjord11



Ideer til Quizzes

• For-forståelse
• Bearbejdning
• Lagring
• Prøv denne på en laptop eller en smartphone 

http://www.proprofs.com/quiz-
school/story.php?title=ordforrd

12



Spil

• Tjek app-store – vælg både med fagligt fokus, men tænk 
også spil som en måde kursisten bliver digital borger. 

• På dansk fx ’Farvespillet’ fra Fusentast, ABC-balloner, 
ordjagt og 120 ord fra LingApps Aps; Knæk Læsekoden 
fra Funday Factory
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Tak

• Se slides 
• Slides lægger jeg op på http://www.slideshare.net og 

Smartphone som læringsværktøj, Alfakonference 2012

• Skriv endelig til lene.rybner@uni-c.dk
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