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Forskningseksperiment

Kan smartphones kan understøtte arbejdet med trivsel i folkeskolen?



Hvad kan elevernes app?



Hvad kan elevernes app?



Hvad kan lærernes webklient?



Hvad kan lærernes webklient?



Metoder

Brugerinddragelse - eleverne på to skoler har selv været med til at designe
indholdet:
• Hvad er vigtigt / Ikke vigtigt?
• Hvilke ord bruger vi?
• Hvorfor vil vi bruge det?
• Hvordan vil vi bruge det?

Workshops (fysisk + online), inddragelse af lærere + sundhedsplejersker, mockups + 
prototyper (papir, film, wireframes på tlf, “færdig” app i pilottest) 



Agenda

•Hvad kan man med Moods, som skolen ellers ikke kan?
•Hvad er det for en værdi, vi skaber?
•Hvad vil vi gerne kunne i fremtiden?



1. Hvad kan man med Moods, som skolen 
ellers ikke kan?
• Se de “blinde vinkler”, ved at supplere observationer med data 

→ opnå et mere konstant og validt billede af elevernes trivsel
• Skabe bevidsthed hos elever på flere tider og flere måder end det 

vi kan og ser.
• Skabe større ejerskab hos eleverne selv (det er ikke kun når jeg

bliver spurgt).
• Se sammenhænge mellem data, på tværs - over tid - køn/alder….



2. Hvad er det for en værdi, vi skaber?

• Italesættelse og refleksion blandt eleverne
• Sætte fokus på trivsel - så det betyder noget for eleverne
• At se elever/unge som vi ikke ser
• At se symptomer som kan udløse reaktioner
• At skolen kan opdage elever med stor mistrivsel

og skoleværing tidligere



Citater fra eleverme

• “Sjovere når det er digitalt”
• “Man kan skrive ting man ikke tør sige”
• “Man kan logge ind anytime, ikke kun når nogen spørger”
• “Håber det bliver nemmere for dem der er kede af det, og måske ikke

har en bedste veninde at snakke med”
• “Det er sjovere og nemmere at logge ind hvis designet / app’en er 

god”.



3. Hvad vil vi gerne kunne i fremtiden?

• At kunne se de større sammenhænge
• At få endnu mere (kontinuerlig), og mere valid data - måske også med andre 

devices?
→ Er der f.eks. udfordringer for de for tidligt fødte børn?
→ Kan man forudsige om/hvornår den enkelte elev vil få det svært?

• At blive endnu bedre til at opdage mistrivsel tidligt, så man kan sætte 
ind i tide



Udfordringer med Google og Apple

Google:
• Tillader ikke opsamling af aktivitetsdata (og andre datatyper, herunder 

lokation) fra børn under 13 år
→ forældre laver work-arrounds hvis deres børn f.eks. skal spille Pokémon

Apple:
• Ikke muligt at teste i TestFlight for børn under 13 år
• Udfordringer med at Apple vil afgøre hvilket indhold, der skal være i appen

(i den første testversion mente de ikke, at der var indhold nok til App Store)
• Work-arrounds: Det er ikke helt nemt at komme udenom Apple…
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