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Abstract 

In the modern world we tend to modernize every possible aspect of society, but to keep up with demand 

for further modernization, we seem to overlook and analyze what happens in the fields affected.  

This paper examined what happens in an elementary school when they use the enforced digital systems 

and digital teaching aids. The paper has its focus on the teachers and their struggle but studies the 

pupils’ point of view, in order to establish a grasping phenomenological understanding of the affected 

field. 

We conclude from field observations, interviews and a single survey – that there exists a disconnect 

between the formalities and workers in the field, which we have illustrated through an informational 

poster. This poster could potentially be showcased around schools in order to target voting parents with 

the purpose of raising awareness about this disconnect. 
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0. Begrebsafklaring  

 IT – Informationsteknologi forstået som elektroniske systemer og eller maskiner til 

behandling, distribuering og formidling af information.  

 eLæring – Elektronisk læring  

 Dannelse – Forstået som den udvikling der sker i takt med at et barn bliver ældre, i 

forbindelse med opfattelse af samfund, og hvad det vil sige at være en aktiv del af et samfund 

(dannet som menneske).  

 Digitaliseringen – Ændringen fra papirsystemer og fysiske arkiver, til digitale arkiver, enheder 

og systemer.  

 Chromebook – En type af computer som er begrænset i hvad den kan, ofte 

med touchskærm opfylder samme behov som en iPad  

 Digitale læremidler – Beskriver både apps og selve de midler som de bruger digitalt. 
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1. Problemfelt 
I informationsalderen - vores nuværende tidsalder, er det ofte logisk og endda forventet at 

implementere smarte elektroniske systemer og artefakter, som udnytter denne tidsalders 

kendetegn – information. Når vi støder på et problem i vores dagligdag, har vi ofte en smart 

elektronisk løsning i nærheden som kan hjælpe os, og hvis vi ikke har, kan vi formentlig skabe en 

hurtigt.  

Ændringen fra industrierne som den industrielle revolution medførte, til den nu – informations 

baseret industri, er det som kendetegner informationsalderen (Castells 1996). Denne ændring har 

medført en væsentlig øget tilgængelighed af information omkring et næsten vilkårligt emne. Denne 

tilgængelighed er noget, som man ser blive udnyttet overalt i vores moderne samfund, til det kan 

man spørge; hvorfor skal uddannelsesinstitutioner så ikke også benytte af denne mulighed? 

Digitaliseringen af samfundet – som svar på informationsalderens hunger af effektivitet og 

modernitet, har forståeligt medført en betydelig mængde ændringer i vores dagligdag over de 

seneste generationer. Lige siden de første computere og datamaskiner blev opfundet, har det også 

været på tale at brugen af disse maskiner skulle læres i skolen, ligesom man lærer matematik, dansk, 

fysik osv. Selvom man måske ikke ender med at bruge disse færdigheder, er de stadig en del af 

grundpakken alle får (Caeli og Bundsgaard 2019: 3-7).  

Staten har haft IT og IT-lære implementeret og afskaffet løbende igennem årene. 

Implementeringerne har før i tiden haft fokus på at lære om teknologien – hvordan man bruger og 

forstår den. Det nye er at integrere IT i folkeskolen gennem digitale læremidler - ved afprøvningen 

af iPads i folkeskoler som indlæringshjælp, har IT i folkeskolen en anderledes karakter end tidligere 

implementeringer, hvor læren og brugen af IT har været som eget fag. Afprøvningen af 

eLæringsteknologi som indlæringsmiddel og hjælp i folkeskolen startede i 2012-13, formentlig som 

svar på at børn havde disse artefakter og tilgængeligheder derhjemme fra en tidlig alder (Bilag 

Schraube s.8, Bilag Sanne s.11); så hvorfor skulle man ikke udnytte de nye muligheder teknologier 

tilbød. ELæring på artefakter som iPads og Chromebooks, opfylder samme praktiske krav som en 

bærbar – at man kan læse, skrive og søge information, men disse er mere fleksible og hurtigere til 

at være klar til brug. (Khalid, Jurisic, Et. Al. 2014).  
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Statens svar i 2013 medførte hovedsageligt positive effektivitetsændringer, og stemmer overens 

med internationale studier omhandlende effektiviteten af eLæring i folkeskolen (Chauhan 2017), 

(McKenna 2012) & (Falloon 2015). Ændringen fra statens side har ikke været uden kritik, grundet 

mangel på brugervenlige systemer, kurser og efteruddannelse til lærerne omkring hvordan 

teknologien kan udnyttes på bedste vis (Bilag Sanne s.4). Dette kunne ses som at være et tegn på 

en forhastelse og mangel på overblik fra statens side (Khalid, Jurisic, Et. Al 2014).  

Denne rapport vil have fokus på at undersøge, hvordan eLæring påvirker folkeskolen i praksis, ved 

at udfører ét casestudie i en indskolingsklasse på Grydemoseskolen, som benytter sig af eLæring. 

1.1 Problemformulering 
Hvordan påvirker eLæring en indskolingsklasse på Grydemoseskolen i praksis? 

Case: En daglig i en indskolingsklasse på Grydemoseskolen - hvori eLæring indgår. 

2. Semesterbinding  
Herunder findes semesterbindingen og forklaringen på forankringen.  

2.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

Semesterprojektet på 3. semester er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Dette giver os god mulighed for at bruge kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af empiri 

vha. relevante subjekter. Vi har brugt etnografiske metoder som deltagerobservation og interviews 

for at kunne belyse vores problem. Vi observerede en 3. klasse gennem flere observationsgange og 

interviewmetoderne blev brugt på en hhv. lærer, professor Ernst Schraube fra Roskilde Universitet, 

samt 2 elevgrupper i en folkeskoleklasse.  

2.2 Design og Konstruktion  

Som sekundær dimension, har vi valgt at benytte os af dimensionen Design og Konstruktion da vi vil 

illustrere vores case og konklusion igennem en oplysningskampagne.  Det kunne forestilles, at 

implementeringen af kampagnen skulle være en plakat, der skulle ophænges på folkeskoler og 

oplyse omkring den frakobling som findes mellem stat(formalitet) og arbejdere i feltet. Vi har 

benyttet os af den iterative designproces, men har kun testet designet indbyrdes undervejs. 
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3. Teori og grundlag  
Vi har til mål at fremstille et projekt som undersøger eLærings påvirkning i praksis på en folkeskole, 

derfor har vi valgt at vi skal ud i feltet og observere hvordan eLæring påvirker en dagligdag.  Til dette 

vil vi tage en grounded tilgang og lade empirien snakke, vi opsætter undersøgelsen som et 

casestudie der primært er baseret på kvalitativ empiri, men kombineres med ét spørgeskema. 

Løbende i vores casestudie er vi opmærksomme på at forholde os til grounded theory principperne, 

således at vi bedst muligt kan fremstille et solidt billede af, hvad der sker i praksis. 

3.1. Børn som informanter 

Da vi skal undersøge børn, har vi undersøgt hvilket grundlag der findes for at inddrage børn som 

informanter. Det kan ses, at det før i tiden har været normalt at ignorere børn, og i stedet rette 

blikket imod forældre og lærere som kilder til viden. Men i nyere tid er man begyndt at se relevans 

i at inddrage børn, som primære respondenter og kilder til undersøgelser omhandlende 

dem (Andersen & Kjærulf 2003). Vi syntes derfor at det er vigtigt at få både elever og lærernes 

holdning og perspektiv på eLæring i folkeskolen. Dette vil vi bruge til at danne et overblik forankret 

i praksis og som er støttet af et fænomenologisk perspektiv, som består af både lærer, elever og os 

som observatører.  

3.2. eLæring generelt  

ELæring forstået som elektronisk læring – alt læring som sker elektronisk (afgrænset til 

uddannelsesbrug i denne undersøgelse), er blevet en normal del af vores dagligdag. Dette er sket 

som følge af digitaliseringen og informationsalderen, men for at forstå grundlaget for 

implementering af eLæring såsom iPads eller Chromebooks i folkeskolen, er det relevant at forstå 

hvad eLæring indebærer og dernæst hvilke problemer som bliver løst ved implementering. 

 eLæring er et bredt begreb, og derfor er der også et hav af systemer, teknikker og begreber som 

alle falder under eLæring. Groft sagt kan eLæring inddeles i 2 designkategorier: synkron og asynkron 

eLæring. Synkron eLæring beskriver at tage et bestemt kursus over bestemt tidsperiode, og 

asynkron er hvor man lærer om et emne på ubestemt tid og i ubestemt omfang – elektronisk.   

En typisk synkron eLæringsbaseret metode er personaliseret E-læring, der betegner et system der 

ændrer og tilpasser sig baseret på hvem og hvordan man interagerer med systemet. I praksis er det 

et elektronisk system (software), der kan tilpasses løbende og nedsætte eller øge sværhedsgraden 
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og derved bliver formen af undervisningen baseret på det pågældende individ. Det holdes i mente 

at disse designkategorier (asynkron og synkron-eLæring) blot er designprincipper bag 

eLæringssystemerne, og systemerne kan ofte bruges som brugeren selv har lyst.  

En asynkron e-læringsmetode kaldes microlearning. Den præcise betydning diskuteres stadig, men 

begrebet og feltet beskriver processen hvori man lærer ved at opsamle og tilegne sig små bidder af 

information og udfordringer. F.eks. kan man få fakta sendt til sin mail hver dag, se en serie af små 

videoer om et emne, eller tage en kort quiz om et emne (Kamilali & Sofianopoulou 2013), (Elearning 

industry What Is Microlearning: A Complete Guide For Beginners 2018).  Microlearning er et begreb 

som ikke mange kender, men mange benytter sig af metoden bag, f.eks. Matematikfessor, 

Grammatip og Pixeline.  

3.2.1. LMS - Learning Management Systems  

LMS er en type af eLæring som mange anvender i deres skolegang og betegner systemer som: 

Moodle, Aula og Lectio, som uddannelsesinstitutioner benytter sig af. Disse eLæringssystemer er 

platforme som noramlt har mange funktioner, og stort potentiale til at levere information, holde 

styr på eksamener, leverer dokumenter, litteratur - alle de praktiske nødvendigheder, som eleven 

og læren skal bruge i forbindelse med uddannelsen (Dalsgaard & Christian 2006).    

3.2.2. Personaliseret eLæring  

Personaliseret eLæring beskriver den type af eLæring som kan tilpasses individet. Denne tilpasning 

kan ske automatisk i selvjusterende systemer, eller manuelt ved interaktion fra brugeren. Et 

eksempel kunne være Matematikfessor, hvor brugeren kan justere sværhedsgraden alt efter behov. 

Denne type af eLæring er ofte brugt i blended learning, da de fleste indlæringsportaler og værktøjer 

har adgang til justering på individuel basis. Personaliseret eLæring som en del af blended learning 

er demonstreret til at have en positiv effekt på indlæring og det moderne klasselokale siden 2008 i: 

(Powell et al. 2015).   
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3.2.3. Blended learning 

Blended learning beskriver den proces der 

forekommer når fysisk tilstedeværelseslæring 

og eLæring kombineres (Powell et al. 2015). 

Denne tilgang er yderst veldokumenteret til at 

øge indlæring ved brug af eLæringsprincipper 

kombineret med tilstedeværelseslæring (Staker 

& Horn 2012).  

Blended Learning – selvom essentielt set simpelt (se figur 1), tager mange former og dækker over 

mange metoder og indlæringsdesigns. Metoden bruges både bevist og ubevist da den forekommer 

meget logisk i det digitaliseret samfund, og specielt når elever har adgang til bærbare digitale 

indlæringsmidler.  

3.3. Eksisterende undersøgelser om eLæring i folkeskolen 

I forbindelse med vores casestudie omhandlende E-læring har vi valgt at inddrage en tidligere 

undersøgelse som også omhandler eLæring i folkeskolen. I rapporten ”Exploring the use of iPads in 

Danish Schools”, skrevet af Saifuddin Khalid, Olivera Jurisic, Henrik Stein 

Kristensen og Rikke Ørngreen – undersøges brugen af iPads i de Danske folkeskoler, som følge af 

statens: indsats for IT i folkeskolen (Børne- og Undervisningsministeriet: Indsatsen for it i folkeskolen 

2019). Undersøgelsen beskæftiger sig med den praktiske implementering af eLæring og 

udfordringer deraf som følge af iPads i folkeskolen, men udover at adressere de praktiske og fysiske 

udfordringer, berøres også de mange fordele som finder sted ved implementering og brug 

af eLæring i danske folkeskoler. Undersøgelsens fordybelse i de praktiske udfordringer danner et 

solidt grundlag for inddragelsen.  

Undersøgelsen er udført i 2013 efterfølgende regeringens nye indsatsprogram, som skulle øge IT 

dannelse i folkeskolen med et budget på 500 millioner kroner, programmet var ikke uden kritik da 

der var bekymringer om at man overså at tænke på, hvordan iPads rent faktisk kunne udnyttes 

effektivt i praksis, i forbindelse med undervisningen. Implementeringen skete formentlig som følge 

af en formodning om en generelt øget effektivitet af undervisning og indlæring, som andre 

internationale studier også tyder på (Chauhan 2017). 

Bilag illustrationer 1 Bilag illustrationer, figur  1 
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De positive muligheder som eleverne får direkte grundet digitale læremidler, er blandt andet 

friheden til at udføre dynamiske feltopgaver, hvor de kan tage billeder med kamera fra f.eks. en 

iPad, skrive, læse eller arbejde et andet sted end i klasselokalet. En iPad er derudover væsentlig 

hurtigere til at starte op og få gjort klar. Undersøgelsen understreger at iPads starter på ca. 1 minut 

i de fleste tilfælde, hvorimod en traditionel bærbar computer tager op imod 10 minutter at få gjort 

klar til arbejde og forbundet til internettet. (Khalid, Jurisic, et. Al. 2014).  

3.4. Casestudier 

Casestudier er en måde hvorpå man kan skabe og tilegne sig viden om at socialt emne eller 

sammenhæng ved at bruge en eller flere specifikke ”cases”. I forbindelse med vores projekt vil vi 

have fokus på at afprøve og observere om hvorvidt den base for eLærings effektivitet, brugbarhed 

og praktiske fordele finder sted i praksis. Vores case tager udgangspunkt i én specifik 

indskolingsklasse, der benytter sig af eLæring. Metodisk opbygning af vores case sker i 

metodeafsnittet, understående redegøre for hvorfor vi kan bruge casestudier til denne 

undersøgelse og hertil, hvordan vi kan generalisere ud fra én case, med udgangspunkt i Flyvbjergs 5 

misforståelse om casestudiet. 

Der findes en række metodiske tilgange til hvordan man udfører en casestudieundersøgelse men to 

af de meget anerkendte og brugte tilgange findes hos (Yin 2003, 2006) & (Stake 1995) ifølge (Baxter 

& Jack 2008). Begge tilgangene falder indenfor den konstruktivistiske videnskabsteoretiske 

tankegang, som støttes og opbygges af overbevisningen om at virkeligheden er delvis eller helt 

subjektiv – virkeligheden er en subjektiv konstruktion, som opbygges af perspektiv, kultur og sociale 

sammenhænge. I denne form for casestudie bygges derved en generel teori ud fra en holdning om 

at virkeligheden er delvis subjektiv og afhænger af perspektiv. 

(Yin 2003) opstiller fire punkter som beskriver hvornår man generelt set kan bruge et casestudie 

som et brugbart værktøj - de lyder (oversat): 

 Når fokus med studiet er at besvare hvordan- og hvorfor-spørgsmål. 

 Når man ikke kan manipulere måden hvorpå ens subjekter handler på. 

 Når man vil afdække kontekstbaseret relationer eller tilstande som er relevant til 
forskningsspørgsmålet. 

 Når grænserne mellem emne(fænomen) og kontekst ikke er veldefineret. 
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Da vi gerne vil studere, hvordan eLæring påvirker en indskolingsklasse i praksis, hvilke scenarier 

påvirker det mest og hvorfor det påvirker - giver det en klar mulighed for at benytte et casestudie 

som måde hvorpå dette kan undersøges. Casestudier er ikke uden kritik når man studerer og forsker 

i samfundsmæssige og sociale sammenhæng, og nogle mener at man kun kan bruge casestudie som 

et pilotstudie eller til at danne en hypotese til en “rigtig” metodisk tilgang (Flyvbjerg 2010). Flyvbjerg 

mener derimod at man absolut kan bruge casestudie til at generalisere, som er det social og 

samfundsmæssig videnskab, går ud på, og derudover at man godt kan generalisere ud fra én enkelt 

case. 

… det er forkert at konkludere, at man ikke kan generalisere ud fra en enkelt case Det 
afhænger helt af den pågældende case, og hvordan den er udvalgt. Dette gælder i øvrigt 

både naturvidenskab og samfundsvidenskab  
(Flyvbjerg 2010 s.469) 

Dette danner relevans for brugen af casestudie som udgangspunkt, selvom vi kun har én case vi 

arbejder ud fra. Flyvbjerg opsætter og skriver kapitlet ”fem misforståelser om casestudiet” i bogen 

Kvalitative metoder: en grundbog - som er en samling af kvalitative metoder, skrevet af en vifte af 

anerkendte kvalitative forskere. Flyvbjergs kapitel handler om, hvordan han mener at der eksisterer 

fem meget almindelige misforståelser om casestudiet: 

Misforståelse 1: Generel, teoretisk (kontekstuafhængig) viden er mere værdifuld end 
konkret, praktisk (kontekstafhængig) viden. 

Misforståelse 2: Man kan ikke generalisere ud fra enkelttilfælde, og derfor kan 
casestudiet ikke bidrage til den videnskabelige udvikling. 

Misforståelse 3: Casestudiet egner sig bedst til udvikling af hypoteser, dvs. i den første 
fase af den samlede forskningsproces, mens andre metoder er mere velegnede til 

afprøvning af hypoteser og teoridannelse. 

Misforståelse 4: Casestudiet rummer en tendens til verifikation, dvs. en tendens til at 
bekræfte forskerens forudfattede meninger. 

Misforståelse 5: Det er ofte vanskeligt at sammenfatte et konkret casestudie og at 
udvikle generelle teser og teorier på grundlag af dette.  

(Flyvbjerg 2010 s. 465) 
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Hvis vi accepterer disse misforståelser, kan vi benytte disse påstande til at danne grundlag for at 

arbejde ud fra blot én case, i forbindelse med at undersøge eLærings påvirkning og brugen i en 

indskolingsklasse. 

4. Metodisk tilgang til indsamling af empiri   
Vi opstiller en case som ved hjælp af den metodiske tilgang grounded theory, skal undersøge 

eLæring i folkeskolen. Herunder forklares hvordan casen opbygges og hvad undersøgelsesmetoden 

grounded theory indebærer.  

4.1. Opbygning af casestudiet 

Vi opstiller casen: “Grydemoseskolen - En dagligdag i en indskolingsklasse hvori der 

findes eLæring”. Denne case vil formode at studere og eftervise de væsentlige praksisrelateret 

pointer fra artiklen "Exploring the use of iPads in danish schools”. I artiklen belyses det 

hvordan de tekniske udfordringer er til mest gene, hvorimod de sociale eller læringsmæssige 

ændringer er positive eller upåvirket.  

Der er udover den førnævnte artikel, et hav af internationale studier der beskriver de positive 

påvirkninger på indlæring og engagement, som følge af eLæring i folkeskolen (Chauhan 2017). Dette 

studie er et metastudie som samler 122 fagfællebedømte artikler der omhandler effektiviteten ved 

brug af eLæring i folkeskolen. Disse to kilder; (McKenna 2012) og (Falloon 2015), beskriver 

påvirkningerne mere specifikt og fokuserer på samarbejde og indlæring ved brugen af eLæring i 

folkeskolen. Metastudiet konkluderede, at der var en generel positiv påvirkning ved implementering 

af eLæring i folkeskoler. 

Thus, it can be concluded that technology leads to effective learning 
of elementary students. Further, a significant variability was found in the effect sizes of 

samples which suggested the need to look for the moderating variables  

(Chauhan 2017 s. 25)  
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Der nævnes også at der fandtes et væsentligt spænd i resultaterne, og der skulle derved kigges på 

undersøgelsesmiljøvariablerne (moderating variables), ved at undersøge hvordan data klassificeres 

fra understudier i metastudiet, så det gøres muligt at sammenligne og opsætte en sammenhæng af  

de forskellige analyser. Dette bliver nævnt som en af tre fejlkilder efter konklusionen af artiklen.  

Vores casestudie vil fokusere på påvirkningerne som ses i praksis og til dette, vil vi observere ved 

deltagerobservation, men undlade at specificere yderligere og derved have en grounded tilgang. For 

at understøtte casens relevans er det også interessant at undersøge om der rammes en grænse for, 

hvor meget eLæring kan fylde og forblive effektivt (Wilson, Rachel, et al. 2013).    

I overstående afsnit ligger vi grundlag for at udføre et casestudie, som omhandler 

hvordan eLæring påvirker en indskolingsklasse.  Det står klart at der er en positiv effekt ved brugen 

af eLæring, men hvordan ses det på Grydemoseskolen?  

4.2. Grounded Theory 

Grounded theory – undersøgelsesmetoden, er en metode som først er beskrevet og udviklet af 

Glaser og Strauss (1967), men efterfølgende er blevet brugt i forskellige variationer (Ralph, Birks et 

al. 2015). Metoden går ud på at udforske sammenhænge i kvalitative data og er meget anerkendt 

og brugt i forbindelse med andre kvalitative metoder. Når man forsker ud fra denne metode, kan 

man vælge at starte med en antagelse ud fra et hovedemne, som f.eks. “konsekvenser ved eLæring 

i folkeskolen”. Ved denne tilgang bestræber man sig stadig på at uddybe og empirisk 

undersøge hvilke andre problemstillinger eller forskningstråde, der er interessante ud fra den 

kvalitative data, som tilegnes indenfor hovedemnet.   

Hvis man som forsker vælger at lade ens data skabe undersøgelsesfokusset alene, kunne dette gøres 

ved at man havde et endnu bredere emne såsom “samarbejde i folkeskolen”, hvorefter man 

destillerer og formidler en eller flere sammenhænge samt generaliseringer.  Hvis man tager 

udgangspunkt i en eksisterende påstand eller et mere konkret emne, tages der højde for at man 

stadig forsøger at følge og finde tråde i sin data. 
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Grounded theory forløber ved at:  

Samle kvalitative data (eks. interviews, observationer, eller narrative interviews). Herefter forløber 

processen i et loop af tre trin, som man forsætter indtil man er tilfreds med sin empiribaseret teori. 

Man opbygger og viderebygger teorien i alle tre trin, men man nedsætter abstraktionsniveauet 

undervejs og generalisere sine koder, koncepter og kategorier til en central sammenhæng (teori); 

1. Teoriopbygning og kodning af data som indsamles  

2. Notering af sammenhænge i forhold til koder, der bliver opsat som et koncept i ens data.  

3. Opbygning af kategorier ud fra koncepter og noteringer, samt raffinering af teori ud fra 

kategorierne. Derudover prøver man at opsætte scenarier hvor teorien ikke holder, og tjekker 

om modellen af teorien holder ved analysering af yderligere interviews.   

I Grounded Theory er det vigtigt at undersøge ens datamateriale grundigt, dette kan gøres ved at 

udfører en teoretisk sampling som udføres ved at rekrutterer et lille sæt subjekter, f.eks. elever som 

har forskellige holdninger til eLæring. Dette vil give et indtryk i hvem og hvad vi som 

forskere hovedsageligt skal holde øje med, for at studere den valgte problemstilling. Man kan 

udføre sådan en sampling flere gange under processen, hvis det begynder at blive 

uklart omkring hvordan og hvem man skal snakke med eller observere (Martinsen & Norlyk 2011).  

Grounded theory virker oftest som en kombination af en induktiv og deduktiv tilgang, og skaber en 

variation af traditionel abduktion som undgår at separere indsamling af data, analysering af data og 

fremstilling af teori. Disse tre trin ses som at være en cyklus med et umildbart udefineret slutpunkt 

som er beskrevet over. Der ligges stor vægt på at man som forsker foresætter og undersøger indtil 

man har en teori som er generel og omfangsmæssig tilfredsstillende. Vi vil bruge denne metode til 

at få det fænomenologiske perspektiv ind i undersøgelsen for at opnå essensen af; hvad 

problemstillingen indebærer hvorfra vi stræber mod at fremstille en teori som er 

forankret (grounded) i praksis.  

Grounded theory er en bred metode, og kan ofte ses som værende en overordnet tænkemåde i 

stedet for en konkret metode. En grounded tilgang kan virke som hjælp i mange sammenhænge til 

at generalisere en teori ud fra praktiske observationer, f.eks. fra deltagerobservation og kvalitative 

dataindsamlinger. Derudover er der et udmærket grundlag for at arbejde grounded, ved brug af 

casestudie som sin primære forskningstilgang (Fernández 2004).  
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Ultimately, the methodology of participant observation aims to generate practical and 
theoretical truths about human life grounded in the realities of daily existence.  

(Jorgensen 2015 s.5)  

 
4.3. Empiriindsamling  

I forbindelse med vores casestudie på Grydemoseskolen vil vi indsamle en større mængde kvalitativ 

empiri, så vi kan opnå en tilfredsstillende grounded tilgang. Til dette benytter vi os af 

deltagerobservationer, spørgeskema og interviews, som metodisk beskrives herunder.  

4.3.1. Deltagerobservation  

En metodisk tilgang inden for observation som overemne, er deltagerobservation. Dette er en 

metode som tilbyder en god og veldokumenteret fremgangsmåde hvorpå man kan tilegne sig viden 

om menneskelig interaktion og handlinger i forskellige situationer (Jorgensen 2015). 

Deltagerobservation kan foregå over længere perioder, men er ikke et krav og man kan blot udføre 

dem over en kortere periode (Kristensen & Hussain 2016. s. 155).  

Ved deltagende observation kan man få et direkte indblik i deltagerens omgivelser og hverdag. 

Forskeren kan observere anden menneskelige aktivitet, men kan også medvirke i deltagernes 

aktiviteter ved at påtage en mere aktiv observationsrolle. En af fordelene ved brug af 

deltagerobservation er at man kan blive en del af deltagerens omgivelser, hvorfra man objektivt kan 

tage stilling til aktiviteterne.  

“Deltagende observation gør det muligt at få indsigt i, hvordan mennesker gennem 
social praksis konstruerer deres verdensbillede og tilskriver mening og betydning til 

hændelser, handlinger og personer.”  

 (Kristiansen & Krogstrup 2015 s. 88)   

Deltagerobservation indebærer forskellige roller, som hver især tilbyder forskellige typer og 

mængder af data. Indenfor deltagerobservation skal det være muligt at være en direkte del af 

deltagerens hverdag, enten passivt eller aktivt, hvorfra man undersøger det som har relevans for 
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problemstillingen. Metodens observationsroller beskrives herunder (Krogstrup & Kristiansen 2015 

s. 90). 

4.3.1.1. Den totale deltager  
Den totale deltager indtager observationsmiljøet anonymt, men socialt. Forskeren tager del i det 

sociale miljø samtidig med at observere. Hvem forskeren er samt hvad forskeren vil opnå, er skjult 

og derfor opnås der et sæt data som ikke er påvirket af forskerens deltagelse. Deltagernes opførsel 

er derved ikke påvirket af observatørens forskerrolle, hvilket bidrager til en 

organisk observation (Krogstrup & Kristiansen 2015. S. 91). Der kan opstå 

diverse etiske problemstillinger ved brug af denne metode, da deltagerne 

ikke er bevidste omkring at de er i dialog med en forsker. I nogen tilfælde 

knyttes der et bånd mellem deltager og forskeren, som kan udnyttes til at 

spørge deltageren indtil personlige eller fortrolige oplysninger, som kan 

bruges til undersøgelsen.  

4.3.1.2. Deltageren som observatør  
I rollen deltageren som observatør kender deltagerne samt forskeren, bestemte forhold til hinanden 

f.eks. kunne eleverne i en folkeskoleklasse vide at der er en forsker og hvem 

det er, men ikke yderligere informationer. Forskeren er derfor i feltet mens 

der observeres, og kan knytte kontakt til deltagerne.  Disse kontakter i feltet 

bruges til at opnå ønslet viden og dermed forsyne forskeren. Forskeren kan 

også ønske at skabe et forhold til nogle af deltagerne, som kan bruges til at 

udvinde diverse ”hemmeligheder” eller holdninger fra udvalgte deltagere. 

(Krogstrup & Kristiansen 2015 s. 98).  

4.3.1.3 Observatøren som deltager  
Ved brug af rollen: observatør som deltager, er deltagerne klar over at de bliver observeret, men 

det er op til observatøren, om man vil fortælle deltagerne formålet med observationen eller om vil 

lade dette forblive ukendt. Denne rolle har en neutral interaktion med deltagerne og stræber ofte 

efter at tage form som en flue på væggen.  

 

Bilag illustrationer, figur  2 

Bilag illustrationer, figur  3 
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There is some interaction with the participants, but the interaction is limited. 
The researcher’s aim is to play a neutral role as much as possible.   

(Sauro 2015)  

Observatør som deltager kan være nyttig hvis observationerne foregår 

over en kortvarig periode og er planlagt.  

Når deltagerne er klar over at de bliver observeret, kan det lede til at 

deltagerne opfører anderledes og viser en overdreven side af dem selv. 

Dette kan betyde at der kan forekomme et utilstrækkelig repræsentativt 

overblik fra ens empiri og analyse senere i forløbet. Derfor har denne 

observationsrolle gavn af at kombineres med en anden empiriindsamlingsmetode (Krogstrup & 

Kristiansen 2015 s. 98).  

4.3.1.4. Den totale observatør  
Vælger man som forsker at gøre brug af denne rolle, tager man afstand fra deltagerne og de er ikke 

klar over at de bliver observeret og brugt som data og som deltagere i en undersøgelse. Den totale 

observatør er derved ikke med i det sociale og observere fra en distance 

for at forblive anonym undervejs. Ved at indtage rollen som total 

observatør ser man de komplette og naturlige observationer, da 

deltagerne ikke ved at de bliver observeret. Denne tilgang opstiller etiske 

spørgsmål om hvor etisk korrekt det er at observere andre, uden at de 

ved det.   

4.3.1.5. Grundlag 
Rollerne indenfor deltagerobservation som beskrevet, danner et solidt grundlag for inddragelse til 

at understøtte eksisterende teorier, men metoden er også egnet til at danne nye teorier såvel, som 

at undersøge allerede eksisterende. I forhold til positivismens videnskabsteoretiske tilgang, adskiller 

deltagerobservation sig fra den deduktive tilgang til undersøgelse på baggrund af eksperimenter og 

teorier (Beck Holm 2011). Positivismens tilgang til viden og teorier sker igennem en 

naturvidenskabelig linse, hvorimod den deltagende observation benytter sig af det menneskelige 

syn og perspektiv.  

Bilag illustrationer, figur  4 

Bilag illustrationer, figur  5 
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Deltagerobservation tilbyder derfor adgang til subjekternes perspektiv og erfaringer omhandlende 

problemstillingen, hvorfra man f.eks. kan opstille en fænomenologisk analyse af fænomenet 

(Jorgensen 2015).  

4.3.2. Semistrukturerede interviews  

Det kvalitative forskningsinterview er en metode som benyttes til at indsamle empirisk data til at 

komme nærmere sin problemstilling. Med det kvalitative forskningsinterview er det til formål at 

komme i dybden og opnå en viden hos interviewpersonen indenfor området, ved at 

interviewpersoner deler ud af egne erfaringer og personlig viden (Poulsen 2016). Indenfor det 

kvalitative forskningsinterview er der forskellige traditioner, hvor en af dem er semistrukturerede 

interviews, hvilket er den tradition det kommende afsnit vil omhandle.  

Indenfor kvalitative interviews er det ofte en større diskussion om antallet af interviewpersoner, 

men det er op til én selv hvornår man føler sig mættet af viden fra interviewene, og hvornår man 

syntes at man har opnået nok empiri om sin problemstilling. Fejlagtigt påstår mange at:  ”Jo flere, 

jo bedre”, men det kan ofte være tilfældet, at én enkel interviewperson kan være empirimæssigt 

mættende for ens undersøgelse. Der tages også højde for at det kan være problematisk at benytte 

sig af én interviewperson, hvis det er en hel organisation eller mere omfattende problemstilling man 

undersøger.  

Arbejdet handler derfor om at ”oversætte” den overordnede problemformulering og 
undersøgelsens teoretiske perspektiver til konkrete spørgsmål, der kan indkredse det, 

man er interesseret i at vide noget om”   

(Poulsen 2016, s. 81)  

Ved det semistruktureret interview, skal der udarbejdes en interviewguide. Interviewguiden består 

af spørgsmål til deltageren som ikke har en teoribaseret tilgang, men i stedet er spørgsmålene 

formidlet så de er letforståelige for deltageren. Man skal ikke nødvendigvis medbringe 

interviewguiden til interviewet, da man skal passe på at man ikke læser op og derved er for afhængig 

af den, dette kan nemlig forhindre en samtales naturlige udvikling. Ved gennemførelsen af 

interviewet er det afgørende at virke interesseret for at få tilfredsstillende datasæt  
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4.3.2.1. Interviews med børn   

Når man skal vælge interviewform, er det vigtigt at huske på at børn har forskellige måder at 

formulere og udtrykke sig på, derfor at det vigtigt at overveje hvilken interviewform man skal bruge 

i den givne situation. For at undersøge hvordan vi bedst kan bruge børn som informanter, vil vi 

benytte os af Interview med børn (Kampmann, Rasmussen &Warming 2017) som primær kilde og 

støtte til at undersøge vores case. 

Kampmanns erfaringer og undersøgelser beskriver hvordan der ofte forekommer mislykkedes 

interviews med børn, fordi børn har lyst til leg og stimulering. Det ses også 

ofte at interviewemnerne samt spørgsmålene er for svære for børnene at tage stilling til. For at 

imødekomme disse behov, kan man som kvalitativ forsker benytte sig af forskellige metoder man 

kan tage i brug: 

4.3.2.2. Observerende interview   

Et observerende interview udføres i forbindelse med en observation af børn. Ved denne tilgang kan 

man som interviewer snakke ud fra konkrete situationer, som har fundet sted under observeringen 

(Ibid. s.96). Når man er færdig med observeringen, skal man interviewe børnene, hvilket helst skal 

finde sted samme dag som observationen, da det er her hvor barnet kan erindre situationen.  

4.3.2.3. Tegneinterview  

Denne tilgang bruges hyppigt når man udfører børneforskning (Ibid. s. 99) og er en god mulighed, 

da barnet ved hjælp af at tegne, kan udtrykke sig omkring emner som de ellers vil have svært ved at 

besvare verbalt.  En af grundene til det er en god tilgang er bl.a. at de fleste børn, specielt i 

indskolingen, nyder at tegne og derfor er det en god metode til en form for icebreaker. 

De fleste børn har interesse og en vis færdighed indenfor tegning - men nogle børn kan også være 

skeptiske overfor tegneopgaven, som resulterer i at man skal benytte en anden metode. Ved at 

tegne opstår der en kreativ proces (Ibid. s.101).  

4.3.2.4. Interviewbaserede interview  

Denne tilgang går ud på, at man benytter sig af subjekter som har været i lignende situation som 

den man undersøger og benytter sig af disse som medforskere (Ibid. s.105). I undersøgelser 

omhandlende skolen kunne det f.eks. være ældre elever. Fordelen er at man spørger de mere 

erfarne elever ind til de emner, som man senere har planer om at spørge indtil i indskolingen.  
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Man kan derved skabe en base for, hvordan en situation var og undersøge situationens nuværende 

omfang i kontrast. Hvis ens undersøgelse omhandler teknologi, skal man tage højde for 

at teknologi udvikler sig hurtigt.  

4.3.2.5. Gruppebaserede interview   

Ved et gruppebaseret interview vælges der en gruppe af børn som interviewes sammen. Det er som 

klargjort, forskelligt hvordan man bedst kan bruge børn som informanter, og formålet med denne 

metode er at imødekomme børn der er tryggest ved andre børns tilstedeværelse (Ibid. 

s.103). Kampmann brugte denne interviewmetode i en 3.klasse under sit forskningsprojekt og har 

derved erfaret sig at en af de klare fordele er, at børn oftest var mere energiske end ved individuelle 

interviews. En af grundene til dette var at børnene brugte hinanden til at svare på spørgsmålene.   

I Kampmanns undersøgelse er der dokumenteret ulemper ved brugen af det gruppebaseret 

interview. Kampmann erfaret sig at børnene ofte kom til at afbryde hinandens fortællinger, hvis det 

andet barn havde mindre tålmodighed og også ville sige noget.  

Kampmann mener selv at de gruppebaseret interview gav bedre resultater end individuelle 

interview, da børnene var gode til at supplere hinanden og var med til at fyldiggøre interviewet 

– dog med enkelte undtagelser (Ibid. s.105). Børnene havde både mulighed for at fortælle om egne 

og fælles oplevelser, selvom der indimellem kunne forekomme afbrydelser.   

4.3.3.  Spørgeskemametoden  

Indsamling af egen data via spørgeskema, også kendt som indsamling af primære data, er en effektiv 

metode til at belyse sin problemstilling empirisk (Møller 2016). 

 Metoden kan bruges hvis der ikke er eksisterende data man kan benytte, eller man vil have 

yderligere og mere uddybende data. F.eks. kan man til fordel benytte sig af indsamling af egen data 

hvis man mener at de tidligere gennemførte spørgeskemaundersøgelser ikke har det indhold eller 

præcision man ønsker og som ikke tilstrækkeligt kan svare på sin problemstilling. Der er forskellige 

indsamlingsstrategier som bruges til at indsamle kvantitative data herunder (Møller 2016). 
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4.3.3.1. Online spørgeskemaundersøgelser   

Online spørgeskemaer er en effektiv undersøgelsesmetode til at indsamle store mængder data på 

kort tid. Spørgeskemaet sendes ud via et link til en given målgruppe, hvor respondenten udfylder 

spørgeskemaet og som efterfølgende kan bearbejdes og analyseres. Ved online spørgeskemaer er 

respondenten typisk anonym som kan resultere i højere validitet da respondenten svarer mere 

ærligt (Århus Universitet: Metodeguiden 2019).  Det er muligt at bruge undersøgelses programmer 

såsom SurveyXact, GoogleForms og mange flere, hvilket gør det nemt at udarbejde spørgeskemaer 

og analysere dataene heraf.  

4.3.3.2. Trykte spørgeskemaer  

Trykte spørgeskemaer bliver leveret direkte til respondenterne eller sendes med posten, dog kan 

denne metode være knyttet en længere proces og det kan ofte være nødvendigt at udsende rykkere. 

Selvom det ligner online-spørgeskema mangler der også kontrol ved denne slags.  

4.3.3.3. Individuelle spørgeskemaer  

 Individuelle spørgeskemaer bliver uddelt i forbindelse med undervisning eller en anden form for 

mødeaktivitet. Fordelen ved individuelle spørgeskemaer er at der ofte er en høj svarprocent og det 

er en billig indsamlingsmetode hvis man har adgang til den som også er hurtig at udføre.  

4.3.3.4. Gruppebaseret spørgeskema  

Det gruppebaseret spørgeskema er oftest et grundlag for en samtale mellem intervieweren og 

respondenterne, der forgår ligesom f.eks. et fokusgruppe interview. Det benyttes oftest i bl.a. 

evaluering af kursusforløb.   

4.3.3.5. Spørgeskema til børn og børn som medforskere 

Det har ikke alt tid været normalt at inddrage børn som primære respondenter i forbindelse med 

undersøgelser, men siden slutningen af 80’erne har der været stigende interesse for at inddrage 

børn som primære respondenter og informanter. Denne ændring bragte en gentagende 

problemstilling – hvad kan man spørge børn om? For at undersøge dette problem 

startede socialforskningsinstituttet (SFI) et metodeprojekt som havde dette spørgsmål i fokus. 

(“Børns trivsel i skole og fritid” 1999) Dette projekt – trods navnet, omhandlede hvilke aldersgrupper 

af børn man kunne spørge om et givent emne.  
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I lyset af den tiltagende brug af børn som informanter trænger et spørgsmål sig på: er 
der grænser for, hvad børn kan informere om? 

(Andersen & Kjærulf s.13)  

Når man undersøger en problemstilling omhandlende børn er overstående spørgsmål centralt, og 

vigtigt at søge svar på. Det viser sig at der er meget fokus på hvad man spørger børn om, og i 

forbindelse med spørgeskema er der yderligere fokus på at have en forståelse for, hvad ens 

børneinformanter har viden og forståelse for. Dertil bliver der også lagt vægt på at børn nok ikke er 

så interesseret i metodeundersøgelser, så derfor skal man som forsker gøre ens undersøgelse 

tilgængelig og interessant for de børn man inddrager.  

Ifølge undersøgelsen fra SFI er det specielt vigtigt, men svært, at sørge for at dokumentere hvorfor 

man stiller et givent spørgsmål.   

Som påvist af Mai Heide Ottosen i en gennemgang af nordiske 
spørgeskemaundersøgelser med børn i de seneste 15-20 år hører det til sjældenhederne, 
at der leveres en dokumentation for, at de benyttede spørgsmål faktisk måler det, man 

gerne vil vide noget om 

 (Andersen & Kjærulf s.36)  

Selvom målgruppen er lidt ældre i overstående citat end vores fokus, er det vigtigt at have i mente 

hvordan ens spørgsmål hjælper problemstillingen. Det er specielt vigtigt når det angår børn i den 

tidlige skolealder, hvordan man formulerer et spørgsmål så både barnet forstår det, men så 

spørgsmålet samtidig stadig giver svar på det som man gerne vil undersøge.  

4.3.3.6. Grundlag 
Spørgeskemametoden er en nem tilgang til at få en stor mængde data fra en given målgruppe, 

som kan supplere andre empiriindsamlingsmetoder eller fungere som en primær empirikilde i ens 

undersøgelse. Spørgeskemaer kan bruges i mange forskellige sammenhænge, f.eks. forholdet 

mellem job, alder, kompetencer, politiske holdninger, karriere osv. (Århus Universitet: 

Metodeguiden 2019), men bruges til at undersøge de fleste emner.  
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Det kan være en større fejlkilde hvis spørgsmålene er formuleret dårligt til målgruppen, dette 

faktum er specielt vigtigt når det omhandler børn, der ikke har stor livserfaring til fortolkning. For 

at undgå netop dette, er det en god idé at afprøve sit spørgeskema på en mindre gruppe som kan 

give en feedback til eventuelle ændringer i spørgeskemaet og forskeren kan derfra vurdere om de 

spørgsmål der er blevet stillet forstås korrekt (Århus Universitet: Metodeguiden 2019). 

5. Casestudiet – Grydemoseskolen 

Herunder vil vi gennemgå vores metodiske gennemgang af projektet – afsnittet er opstillet så man 

kan følge vores proces løbende, dertil også hvordan vi skiftede til en grounded casestudie baseret 

tilgang undervejs i undersøgelsesforløbet. Vi beskriver, overvejer og reflekterer over brugen af 

metoderne og tilgangene herunder, hvorledes der afsluttes med en opsummerende og overordnet 

refleksion, som leder til analysen og konklusionen.  

 
5.1. Før den grounded tilgang  
Til en start arbejdede vi ikke grounded, men da vi i løbet af processen havde problemer med at finde 

et konkret problem, gav dette os mulighed for at arbejde grounded. Dette skyldes metodens tilgang 

som fraråder at starte med en teori som man skal verificere eller falsificere, men derimod lade 

empirien lede forskeren. 

5.1.1. Spørgeskema til eksperter  
Ved hjælp af hjælpeværktøjet Google Forms, udarbejdede 

vi et spørgeskema til udvalgte eksperter. Efter at have gjort 

sig erfaringer med SurveyXact, fandt vi Google Forms til at 

have flere muligheder samt være mere brugervenligt at 

benytte.  Vores projekt havde i starten fokus dannelse og 

konsekvenserne som følge af implementering af eLæring i 

folkeskolen, hvor vi havde en negativ tilgang.   

Vi spurgte seks eksperter fra enten Absalons 

professionshøjskole eller Roskilde Universitet, som vi valgte 

ud fra deres interesseområde og viden omkring eLæring. Vi 

sendte disse eksperter en e-mail hvori vi havde tilføjede linket 

til spørgeskemaet, i håb om at kunne få deres holdninger 

Bilag illustrationer, figur  6 

Bilag illustrationer, figur  7 
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om emnet. Vi opsøgte eksperters holdninger fordi vi mente at deres indblik var vigtige for at danne 

en base, som vi kunne argumentere og undersøge dannelse ud fra.    

Spørgeskemaet blev delt op i to sektioner; sektion 1 indeholdt spørgsmål som eksperterne skulle 

svare uddybende (figur 6), sektion 2; her skulle eksperterne svare på en likert-skala ved at vurdere 

udsagnet til negativt eller positivt (figur 7). 

5.1.1.1. Fejlkilder   
 (Normativt)   

Det fremgik efter første feedback fra en af eksperterne, at vores spørgeskema led under en normativ 

bias. Derfor ændrede vi undervejs spørgeskemaet til at være mindre normativ og 

ikke indehave samme negative og normative udgangspunkt.  

 (Datatype)   

I forbindelse med spørgeskemaet havde vi håbet at vi kunne opnå en kvalitativ datatype, som vi ville 

havde fået med et planlagt interview. Det resulterede derimod i et spørgeskema som eksperterne 

ikke følte at de havde mulighed for at svare på via. et spørgeskema. 

 (Størrelsesforhold)   

Vi fik feedback fra 2 eksperter (herunder Schraube), som mente at vores spørgsmål stadig var alt for 

store og komplekse til at man kunne svarer på dem via en likert skala eller ja/nej spørgsmål.   

 

5.1.2. Interview med Ernst Schraube  
Ernest Schraube, professor i social psykologi og teknologi på Roskilde Universitet, deltog i et 

interview som han forslog, så at han kunne uddybe sin hans mening omkring eLæring og dannelse. 

Til det semistruktureret interview på Roskilde Universitet, havde vi taget udgangspunkt i at vores 

mailkorrespondance foregik på engelsk og derfor udarbejdet en engelsk interviewguide, men 

Schraube gav os muligheden for selv at vælge hvilket sprog interviewet skulle foregå, hvorfra vi 

valgte dansk (Bilag Interviewguide Schraube).  

5.1.2.1. Fejlkilder 
 Nyt fokus   

Interviewets fokus på dannelse, kan ses som en fejlkilde grundet det skiftende fokus undervejs. Vi 

vurderer at interviewet stadig har en relevans, da Schraube undervejs nævner andre emner. 
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5.2. Med grounded tilgang - et casestudie  
Tidligt i processen valgte vi at arbejde ud fra princippet om en grounded tilgang, som betød at vi 

skiftede fra det specifikke dannelsesperspektiv i folkeskolen til en nu åben og uspecifik grounded 

tilgang. Vi valgte derfor at benytte os af teori og metode litteratur som beskriver hvordan man 

udvikler og arbejder med et casestudie, da det stod klart at det var den type af forskning vi arbejdede 

med.  

Casen “Grydemoseskolen - En dagligdag i indskolingsklassen 3.b, hvori der bruges eLæring”, blev 

bestemt eftersom det var denne klasse og klasselærer, som vi havde mulighed for at benytte os af.  

5.2.1. Spørgeskemaundersøgelse til børn  

Vi valgte at udarbejde et spørgeskema til børn, som skulle tillade en kvantitativ indfaldsvinkel til 

vores casestudie. Til en start udarbejdede vi et spørgeskema som var baseret på hvordan eleven 

mente brugen af iPad påvirket deres læring og dagligdag. Det var en udfordring at formulere 

spørgsmålene til børnesprog, og samtidig have en kobling til projektets problemstilling.  

Da vi har erfaring med at benytte Photoshop, valgte vi at gøre brug af dette da vi udarbejde 

spørgeskema til indskolingseleverne. Udover dette valgte vi at spørgeskemaet skulle fremstilles på 

en pædagogisk måde med forskellige illustrationer som børnene kunne relatere til og det havde vi 

mulighed for at gøre ved hjælp af Photoshop.  

Spørgeskemaet blev udarbejdet som et trykt individuelt spørgeskema, grundet den frihed som vi 

havde til rådighed ved brug af Photoshop. På denne måde undveg vi de begrænsninger som findes 

i forskellige online spørgeskema-programmer. Ulempen ved at fremstille et spørgeskema fra 

bunden er at den indsamlet data skal analyseres i hånden, uden smarte automatiske værktøjer til 

opstilling af data. 

5.2.1.1. Test og fremstilling af spørgeskema   
Inden vi tog ud på folkeskolerne for at observere, afprøvede vi vores spørgeskema af på to piger 

som befandt sig i målgruppen. Begge er 9 år og går på hver deres skole, hvor eLæring ikke bliver 

brugt særligt meget. 

Moderen til en af pigerne (Pige A) fortalte at hendes datter går på en skole der er meget konservativ 

hvor der ikke er fokus på eLæring og elektroniske enheder. I GFO’en (Gentofte fritidsordning) på 

hendes datters skole, må der MAKS bruges 30min om ugen på deres iPad/computer.  
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Den anden pige (Pige B), fortalte at de på hendes skole brugte de computer to gange om ugen, hvor 

de her benyttede sig af eLæring, til matematik. 

Begge pigerne fortalte at de generelt ikke brugte deres iPad særlig 

meget i skolen, hvilket giver mening hvis der enten er en 

begrænsning på brug af iPad eller hvis det kun er computer, som 

bliver benyttet.    

Da pigerne nåede spørgsmålet: bruger du din iPad nok i 

skolen, løftede begge piger øjenbrynene og vidste ikke helt hvad de 

skulle svare. Pige A mente at hun brugte sin iPad/computer tilpas i 

skolen og satte sit kryds ved den gule smiley, selvom det er 

begrænset hvor meget de bruger den. Pige B ikke mente de brugte 

det nok og satte sit kryds ved den røde smiley. Hun spurgte dog om 

man kunne svare noget imellem den gule og den røde smiley, hvor os herefter spurgte om hvad hun 

så ville svare, det vidste pigen ikke, men der tages højde for dette til næste iteration af 

spørgeskemaet.    

De forskellige illustrationer som er vist på spørgeskemaet (se figur 8) 

skulle være en måde at fange børnenes opmærksomhed og det blev 

taget imod positivt da pigerne så spørgeskemaet. De faldt med det 

samme i snak om hvad de forskellige billeder viste og hvilke af 

illustrationerne de kendte og ikke kendte. Dette var en god måde at 

få børnene til at snakke om spørgeskemaet og få dem til at føle sig 

trygge. Efter at have snakket om de forskellige Apps var børnene klar 

til at svare på spørgsmål.     

Begge piger havde svært ved at finde ud af hvordan de skulle svare 

på refleksionsarket (se figur 9), grundet de ikke benyttede eLæring i 

deres skole, men også fordi de ikke forstod hvad de skulle svare. 

Intervieweren hjalp derfor pigerne med hvad de evt. kunne svare og 

kom med eksempler, hvilket der tages til overvejelse i næste 

iterationsproces 

Bilag illustrationer, figur  8 

Bilag illustrationer, figur  9 
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5.2.1.1.1. Fejlkilder  
Under testen af den første iteration af spørgeskemaet, opstod der forskellige fejlkilder;    

 (Udarbejdelse) Spørgeskemaet var udarbejdet til en indskolings klasse som benyttede iPads 

eller lign.   

De to piger fortalte at de ikke brugte eLæring særlig meget, og når de gjorde, var det computer de 

brugte (i skolen). For at pigerne kunne relatere mere til emnet og spørgsmålene, blev vi enig om at 

sige computer i stedet iPad.    

  (Forberedelse)  

Da der kun var par dages varsel til test af spørgeskemaet, blev der kun medbragt et stykke 

papir, kan dette ses som en fejlkilde at pigerne ikke fik udleveret et spørgeskema hver, men et 

stykke blankt papir hvis de ville skrive eller følte sig nødsaget til at tegne noget.  

 (Miljø og Lokation) Grundet omgivelserne og forstyrrelser   

 Pige A’s fokus faldt i slutningen af spørgeskemaet da de skulle til at svare på refleksionsarket. Det 

her være svært at vurdere om refleksionsarket var for svært at svare på eller om det var grundet 

det mistet fokus, dog havde pige B relativt stabilt fokus og forsøgte at svare på refleksionsarket   

 (Design) Designet spørgeskemaet og tilsvarende refleksionsark er i tæt relation med en 

undersøgelse fra New Zealand (Falloon, Garry 2015, figur 3) 

Ideen med at have et spørgeskema med et refleksionsark koblet til, stammer fra en undersøgelse 

fra New Zealand, som omhandlede: e-Læring i folkeskolen. Denne undersøgelse havde stor succes 

med denne metode. Men det viste sig at det var svært at oversætte og formidle det til Dansk på 

en smart måde.   
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 (Børn som informanter)    

Vi var forberedt som beskrevet i vores metodeafsnit, på at der er visse forholdsregler man skal 

tage højde for når man arbejder med børn, dog er der visse fejlkilder som er svære at udrede. 

F.eks. børns verdenssyn bliver ændret så hurtigt og drastisk i den alder, at det er svært at vide om 

det er børnene, eller forældrene der snakker igennem dem. Pige 1 nævnte at en af grundene til 

hun bedre kunne lide bøger var fordi at: ”man får firkantet øjne, som man siger”.  

5.2.1.2. Spørgeskema 2. iteration 

Udarbejdelsen af det endelige spørgeskema skete på baggrund af testen 

beskrevet herover, og yderligere observationen i mellem tiden på 

Grydemoseskolen. Under første observation på denne skole var det 

tydeligt at de spørgsmål ikke ville få den korrekte data som vi ønskede, 

grundet vores fokus på iPads ikke gjorde sig gældende her, da denne 

skole ikke benyttede sig af dette indlæringsmiddel, men af Chromebooks. 

Anden iteration af spørgeskemaet var også inspireret af et besøg vi 

foretog os på Falkenborgskolen, hvor eleverne i 2.klasse fik udleveret et 

spørgeskema af læren omkring mangfoldighed. I det udleveret 

spørgeskema på denne skole skulle børnene farvelægge et barometer 

omkring hvor meget viden de mente de havde indenfor emnet. Derfor 

besluttede vi at erstatte det dysfunktionelle refleksionsark på det 

oprindelige spørgeskema, med et barometer som børnene skulle udfylde 

baseret på hvor sjovt, det var at arbejde analog eller digitalt i forskellige 

fag.  

Ændringen af spørgsmålene i sig selv er grundet vores skift til en grounded og åben tilgang som ikke 

afgrænses til danskfaget, men prøver at undersøge om der er interessante tråde til de andre fag. 

5.2.2. Observationer 
For at undersøge vores emne: eLæring i folkeskolen, besluttede vi at det vil være fordelagtigt at 

undersøge emnet i feltet – folkeskolen, men for at undersøge hvilke problemer og problemstillinger 

der opstår ved brugen af eLæring i vores specifikke case, undlades der at undersøge en specifik teori 

eller påstand fra start.  

Bilag illustrationer, figur  11 

Bilag illustrationer, figur  10 



Anton Due 3. semester projekt 17/12-2018 
Diana Enghave 
Daniel Bjerregård 

 30

Vi startede semesteret med at sende e-mails ud til flere forskellige skoler hvori vi anmodet om 

tilladelse til at besøge dem, men fik først mulighed for at besøge nogen i midten af november.    

Valget af skoler var baseret i første omgang på om de benyttede sig af eLæring, og afstanden fra 

folkeskolen til RUC. Det viste sig, efter en betydelig mængde afslag eller mangel på tilbagemelding, 

at vi blev nød til at søge bredere. Vi havde flere gange overvejet at møde op personligt på de 

forskellige folkeskoler, som Shraube også foreslog i forbindelse med vores interview. Dog blev vi en 

del gange forhindret og da det endelig lykkedes at finde frem til to skoler som havde lyst til at 

deltage, tog vi beslutningen ikke at opsøge flere skoler til undersøgelsen, men at benytte 

Grydemoseskolen som case.   

5.2.2.1. Case: Grydemoseskolen – En daglig i en indskolingsklasse, hvori der findes eLæring 
Grydemoseskolen er en ud fire skoler som udgør Espergærde skole i Helsingør kommune. Alle på 

Espergærde-skolerne får udleveret en ChromeBook, som er en bærbar der giver eleverne 

fleksibilitet, da denne både fungerer som en bærbar computer, men også som en tablet. Klassen 

som vi tager udgangspunkt i og som vi har fået lov til at følge igennem projektet er 3.b, som har 

Sanne som dansk- og klasselærer. Klassen har i alt 15 elever – 5 piger og 10 drenge. 

5.2.2.1.1. 1. Observation – 21/11-2019 
Til første observation blev vi præsenteret som “gæster”, i en dansktime som fandt sted kl. 

10.  Eleverne blev bedt om ikke at rette deres opmærksomhed mod os, men lade som om vi ikke var 

tilstede (Observatør som deltager). Observationerne foregik uden at informere 

deltagerne(eleverne) om hvem vi var. Hvis der var mere tid eller vi f.eks. vil udforske en tråd 

vedrørende forholdene som vikar, kunne man forstille sig at en af os kunne udgive sig for at være 

en vikar (deltager som observatør) og formentlig få samlet en anden type data vedrørende hvordan 

forholdene er for en vilkårlig vikar. 
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Da børn er nysgerrige, kan vi ikke uden væsentlige fejlkilder påtage os rollen som den totale deltager 

- da vi ikke vil kunne betragtes som en ny 3. klasses elev. Vi kan ej heller benytte os rollen som den 

totale observatør da vi ikke kan opsætte et skjult kamera i 

klasselokalet, fordi dette vil kræve at vi overkom væsentlige 

praktiske problemstillinger: tid, lov og opsætning af udstyr. 

Fordelen ved den total observatør i denne case kunne 

resultere i rene data hvori vi ikke bidrager med miljøvariabler 

som kan forstyrre og forvrænge empirien. Vi kunne til sidst se 

at vores påvirkning, forsaget af vores tilstedeværelse, med 

tiden faldt betydeligt. 

Da vi trådte ind første gang, var børnene selvfølgelig meget nysgerrige omkring hvem vi var, hvilket 

forsat da Sanne indledte hendes dansktime med et overblik over dagsordenen. Dagsordenen var 

planlagt til vores besøg og eleverne skulle først arbejde analog og efterfølgende digitalt, med deres 

Chromebook, men observationstimen afspejlede stadig en normal dansktime strukturmæssigt, fik 

vi fortalt. Der var en stor begejstring omkring Sannes forslag til Book Creator (et redskab 

på SkoleTube), hvor børnene fik lov til at byde ind med input til hvad tema skulle være til deres 

bøger. Temaet blev bestemt til at være halloween til deres bog ved håndsoprækning. Book 

Creator er et program der giver børnene muligheden for at skabe egne fortællinger med 

selvbestemte illustrationer og historier.  Book Creator giver eleverne fri mulighed for at bruge 

Google til at søge og indsætte diverse illustrationer, tegne dem selv eller vælge fra Book 

Creators billedbibliotek. Book Creator kan bruges enten individuelt eller fælles i små grupper, hvor 

hver elev har egen computer, men da det er online, har de derfor mulighed for at samarbejde. Sanne 

brugte en del tid på at få eleverne til at falde til ro og efterfølgende skulle de i gang 

med læseraketten - eleverne har hver især en læsemakker til denne opgave. 

Da timen rigtigt begyndte, skulle alle eleverne hver især finde deres egen tekst frem, som var på 

papir. At få taget papiret frem og finde de forskellige tekster tog en del tid, men da eleverne var i 

gang, begyndte de med den “kolde tekst”. Da eleverne alle sammen var færdige, skiftede de med 

deres læsemakker(sidemakker). Da denne del var slut, fik eleverne en ny tekst - “varm tekst”, og 

skulle igennem det samme igen. Der var en del larm som blev forsaget af den elev der skulle læse 

Bilag illustrationer, figur  12 
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op og alle skulle blive i klassen - det gjorde også at det var svært at holde lydniveauet nede samt at 

få alle børnene med, så ingen faldt bagud.  

I forbindelse med denne observation var det meningen at udlevere et spørgeskema og derudover 

også interviewe børnene, det blev dog ikke gjort i denne omgang da vi besluttede os for at fremstille 

et spørgeskema som var mere rettet til denne specifikke case. Efter at have lært om værktøjerne 

som eleverne har til rådighed på deres computer og observeret undervisningen, følte vi en øget 

mulighed for at tilrettelægge et spørgeskema hvormed vi kunne få bedre kvantitative data fra anden 

observations besøg.   

Anden del af undervisningen foregik digitalt og til en start viste Sanne hvordan man i deres nye LMS-

system: AULA, eleverne fik til opgave at skriver og sender beskeder på tværs – alle skulle modtage 

minimum en besked og sende en besked. Her opstod der en del praktiske problematikker; Sannes 

layout ser forståeligt anderledes ud og det var her svært for eleverne at finde ud af hvordan man 

sendte beskederne og navigerede rundt i systemet.   

Sanne var nødsaget til at hjælpe eleverne individuelt hvilket resulterede i hver elev måtte vente på 

at det blev deres tur – dette medførte et forhøjet lydniveau. De mange klager fra eleverne virkede 

til at være relateret til at det ikke var intuitivt at sende beskederne, og da Sanne også var relativt ny 

i systemerne havde hun til start svært ved at hjælpe eleverne.  

Rundt omkring i lokalet observerede vi en blanding af frustration grundet ventetiden, men også 

forbindelsen til nettet. Elev E ved bord 2, blev frakoblet i AULA flere gange og hans frustration blev 

tydelig da han bandede og tastede hårdt i tastaturet. Elev E endte dermed også med at forstyrre 

hans sidemakker, som var i gang med at sende beskeder rundt til alle pigerne for at spørge om de 

ville være kærester.   

Mange af eleverne havde udfordringer relateret 

til brugergrænsefladen og fremstod at alle elever der gør 

brug af AULA ubegrænset kan sende beskeder til ALLE 

forældre, lærere og elever – hvilket kan ses som designfejl 

ved AULA.  

Bilag illustrationer, figur  13 
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En af eleverne var tidligere på dagen gået hjem grundet sygdom, og en af eleverne fandt ud af at 

man kunne sende beskeder til forældrene og spurgte Sanne om han måtte sende en besked til 

pigens far, for at ønske hende god bedring – det fik han afslag på.  

Efterfølgende havde eleverne mulighed for at vælge 

imellem Book Creator (se figur 14) 

-og Grammtip (undervisningsmiddel hvorpå der er 

arbejdsopgaver indenfor danskfaget i grammatik). Her 

valgte alle eleverne Book Creator, hvor Sanne både til 

en start og undervejs, gjorde det meget tydeligt at i 

slutningen af timen skulle alle elever, der lavede Book 

Creator, have en fortælling og ikke kun illustrationer. 

Mange af eleverne blev optaget af at finde 

illustrationer og tegne, i stedet for at skabe en ordentlig 

fortælling.   

5.2.1.1.2. 2. Observation – 3/12-2019  
Dette besøg i 3.b. var klassens-time som er en time til at adressere klasseproblemer. I denne time 

fik vi lov at udlevere det opdateret spørgeskema i starten og samlede svarene. Mod slutningen af 

timen, da Sanne udleverede kage, udvalgte hun to elever som vi kunne interviewe. Denne gang blev 

der ikke observeret en faglig time, men indsamlet data igennem interview- og 

spørgeskemametoderne.  

5.2.1.1.2.1. Udlevering af spørgeskema 
Sammen med eleverne gennemgik vi spørgsmålene én for én. Som forventet var der en smule 

forvirring til en start, men eleverne fandt hurtigt ud af hvad de skulle gøre. Eleverne stillede mange 

spørgsmål til formalia og hvordan de måtte udfylde felterne, f.eks. hvilken farve de måtte bruge og 

om hvorvidt de måtte skrive med sammenhængende. Vi gjorde det klart at disse formalia 

var underordnet og op til eleven selv.  

Bilag illustrationer, figur  14 
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5.2.2.1.3. 3. Observation – 9/12-2019  
Under den 3. observationsdag deltog vi i klassens dansk- og 

matematiktime – under observationen havde eleverne igen en vis 

fokus på os.   

5.2.2.1.3.1. Dansk   
Det blev aftalt med Sanne at starte timen digitalt og derefter lave 

skulle eleverne lave noget analog, da vi gerne ville undersøge om der 

fandtes en væsentlig kontrast at udforske ift. Sidste faglige 

observation hvor Sanne benyttede det digitale som gulerod, i en 

traditionel blended learning stil. 

Dagsorden:  

 Digitalt   

Eleverne havde haft lektier for som bestod i at skrive en historie ud fra en fortælling som de var i 

gang med at læse på nuværende tidspunkt. Der var mange som ikke havde lavede lektier derfor 

skulle de skrive det i timen.  

De resterende som havde lavet lektien skulle enten lave Book 

Creator eller laesloes.gyldendal.dk. Mange af eleverne som ikke havde 

lavet deres lektier, valgte at starte med Book Creator selvom de havde 

fået besked på at lave fortællingen. De fik efterfølgende klar besked på 

at lave fortællingen, som de havde til lektie.   

En af eleverne havde svært ved at koncentrere sig hvilket fik hende til at 

tage et høreværn på. Bordgruppe 2 snakkede flere gange omkring 

computerspillet Fortnite, og brugte spillets karakterer som illustrationer 

i deres fortælling, dog fik de flere gange at vide at de ikke skulle finde 

illustrationer, men i stedet starte på deres fortælling.   

Til en start var der et væsentligt højt støjniveau og mange af eleverne lavede ikke det de skulle. I 

løbet af dansktimen kom der mere koncentration og dem som havde svært ved at komme i gang, 

blev mere fokuseret og til slut havde en stor del skrevet færdig.  

Bilag illustrationer, figur  15 

Bilag illustrationer, figur  16 
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Elev C havde ikke strøm på sin computer og placerede sig ud mod vinduet væk fra sin bordgruppe, 

for at få strøm til sin computer.  

 Analog  

Denne del skulle havde været brugt på diktat, men eleverne skulle til morgensang.  

5.2.2.1.3.2. Matematik  
Matematiktimen fandt sted efter pausen. Stemningen i klassen var mere rolig, da matematiklæren 

var meget kontant i sin kommunikation – var der larm hævede hun stemmen hurtigt.    

Dagsorden:  

 Matematik leg  

Eleverne havde haft et forløb omkring former og skulle i makkerpar finde, hvilken form der passede 

til navnet, ved at kigge på et billede – det var en leg som fandt sted ude på gangen, hvor eleverne 

løb frem og tilbage. Eleverne grinte og morede sig ved legen og alle eleverne deltog.   

 Evaluering af “Mit format”  

Efterfølgende skulle eleverne digitalt evaluere deres forløb på Mit format – en grundbog og 

opgavebog. Opgaven gik ud på at de skulle kigge på forskellige former og figurer, hvor de skulle tage 

stilling til om figuren var plan eller rumlig. Flere elever havde udfordringer ved at forstå 

evalueringsplatformens struktur og matematiklæren gennemgik det flere gange med eleverne. Efter 

at have færdiggjort evalueringen havde hver enkelt elev mulighed for at se sin mængde af fejl.   

Eleverne stødte ind i en del praktiske og designmæssige problemstillinger ved brug af 

evalueringsværktøjet f.eks. Var der er en opgave hvor eleverne skulle svarer på hvor mange af 

henholdsvis: rette, stumme og spidse vinkler der fandtes i diverse figurer. Måden hvorpå man 

svarede på denne opgave var uklar og gav ikke feedback til eleverne, før de var færdig med hele 

evalueringen. Dette skabte forvirring blandt elever og læren.  
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Elev D havde ikke mere strøm på sin computer og satte computeren til strøm, dog kunne eleven ikke 

brugen computeren, da der skal gå 15 minutter før den kan bruges – dette resulterede i at eleven 

ikke kunne lave evalueringen.    

 Forskellige valgmuligheder   

Det var op til eleverne selv at bestemme hvad de ville efter evalueringen, de havde både muligheder 

for at lave analoge opgaver eller digitalt – Matematikfessor. Vi observerede ikke denne del, da vi 

interviewede to piger kollektivt. 

5.2.2.1.4. 4. Observation – 10/12-2019   
Vi fik endnu en gang Sanne til at starte digitalt og efterfølgende 

analog, da vi fra sidste observation ikke følte at vi fik udforsket 

kontrasten nok grundet morgensang Eleverne blev en smule 

forvirret over at de ikke skulle starte med diktat som de plejer, men 

i stedet med det digitale.  

Digitalt   

Eleverne startede på et nyt forløb omkring par-rim og krydsrim, 

derfor skulle alle benytte deres computer og høre en melodi hvor de hertil skulle læse et digt op og 

følge rytmen. Alle elever hørte melodien samtidig på hver deres computer og lydniveauet var derfor 

meget højt.  

Sanne lod eleverne spille melodierne færdig hvorefter hun gav besked på at gå ud i makkerpar og 

øve sig i at læse digtet op til melodien og efterfølgende skulle fremlægge for klassen. De fleste af 

eleverne satte sig ud i fællesrummet hvor en gruppe af elever var temmelig forstyrrende ved at 

spille en anden melodi end den de fik besked på, som tydeligvis var forstyrrende for de andre 

omkring.  

Inde i klasselokalet sad en gruppe drenge som eskalerede hinanden til kaos ved at vælge forskellige 

melodier, når Sanne ikke var tilstede. Denne gruppe fandt ud af hvordan man let kunne afspille 

andre melodier og lyde, de her melodier og sange blev også hørt ude fra gangen.  

 

Bilag illustrationer, figur  17 



Anton Due 3. semester projekt 17/12-2018 
Diana Enghave 
Daniel Bjerregård 

 37

Analog   

Den sidste del af timen blev brugt på diktat som var baseret på et uddrag fra deres tekstbog, som 

eleverne har øvet hjemmefra. Under diktaten var der mere ro og koncentration hos eleverne der 

kun spurgte hvis en der var usikkerhed omkring hvad der skulle skrives. Undervejs gik Sanne rundt 

mellem eleverne og var støttende imens hun gennemgik diktaten. Da eleverne havde skrevet 

diktaten færdig skulle de hver især rette hinandens, dog endte de fleste af eleverne hos Sanne som 

rettede dem alle igennem ved stilleøen i midten af klassen.   

5.2.3. Interviews på Grydemoseskolen 

Brugen af lærer og elever som informanter i forbindelse med dette projekt, fandt vi fordelagtigt da 

vi befandt os i et fremmede felt hvori signaler og indtryk nemt kunne misfortolkes. Derudover viser 

det sig fra vores interview med Sanne, at der er meget baggrundshistorie tilknyttet de individuelle 

elever, som påvirker deres adfærd.  

At benytte os af eleverne som informanter, vurdere vi også til at være en brugbar kilde, da vi mener 

at deres perspektiv også indeholder betydelig fænomenologisk værdi, som vi kan bruge til at 

undersøge vores case fra flere vinkler. 

5.2.3.1. Interview med Sanne   

Vi valgte at arbejde grounded igennem forløbet og for at udnytte denne metodiske tilgang bedst 

muligt, gav det god mening at have en løbende dialog med en ekspert i feltet. Sanne er dansk- og 

klasselærer i 3.b, og har været folkeskolelærer siden 1995, hvor hun blev udannet fra Haderslev 

seminar og derudover har erfaring med specialundervisning for udsatte børn.  Sanne viste sig at 

være yderst interesseret i et formelt interview og yderligere uforberedte samtaler undervejs i 

undersøgelsen. Disse uforberedte samtaler spiller godt sammen med brugen af grounded theory, 

da vores samtalers fokus primært var baseret på tanketråde vi havde drøftet indbyrdes, eller 

overvejet undervejs i relation til undersøgelsen.    

Det semistruktureret interview var forberedt og foregik på Sannes arbejdsplads, hvor vi havde 

medbragt en interviewguide (Bilag interview Sanne). Målet med interviewet var at få flest mulige 

indfaldsvinkler og holdninger i forbindelse med vores case. Interviewguiden er meget overordnet 

eftersom at vi besluttede os at arbejde mere åbent og grounded kort forinden.  
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At have Sanne som ekspert var en beslutning som vi traf kort op til vores første observation, ideen 

var at hun har et klart indblik i hvordan klassen fungerer. Interviewet med Sanne viste sig at være 

en informationsrig beslutning, da Sanne var villig og ivrig for at drøfte alle de emner vi kom i tanke 

om, og havde en stor mængde holdninger og input som vi nyttigt kan bruge, til at få et større og 

mere fyldestgørende perspektiv.  

5.2.3.2. Gruppeinterview med Ida-Sofie & Sylvester 
Sanne udvalgte to elever som hun mente kunne bidrage mest til vores projekt, Ida-Sofie og Sylvester 

– vi udførte interviewet i en af skolens stillelokaler. Interviewet var ikke planlagt og spørgsmålene 

blev ad hoc men vi vurderede at den ekstra empiri var vigtig for vores grounded tilgang.  Under 

interviewet var Ida-Sofie meget markerende og svarede meget konkret på spørgsmålene som blev 

stillet, hvorimod Sylvester var stille og mere eller mindre enig i alt som Ida-Sofie sagde. Vi forsøgte 

at spørge Sylvester mere specifikt og hjalp ham, men undervejs afbrød Ida-Sofie ofte og kom med 

sin mening og erfaring.  

5.2.3.3. Gruppeinterview med Aimee og Mathilde  
Til vores andet gruppeinterview valgte vi selv to elever, Aimee og Mathilde. Interviewet blev udført 

i elevernes fællesrum. Spørgsmålene (Bilag Aimee og Mathilde), var udarbejdet for at undersøge 

klassemiljøet og koncentrationen når der bruges eLæring. Interviewet med eleverne havde en 

varighed på 5 minutter og begge elever bidrog med egne erfaringer og oplevelser.  

5.2.3.4. Fejlkilder (begge interviews) 
 Forberedelse  

Vi vidste i størstedelen af undersøgelsen at vi skulle interview børn, men da chancen pludselig 

opstod, havde vi ikke en konkret interviewguide klar, så interviewet tog form som et ustruktureret 

interview. Da det ikke var planen at lave et ustruktureret interviews, men at udearbejde 

interviewguides ud fra empiri basereret på observationerne, kunne dette ses som en fejlkilde. 

  

5.2.4. Refleksion over metodevalg og fremgangsmåde  

Da vi begyndte vores undersøgelse, var vi usikre på hvordan og hvad vi skulle undersøge, hvilket 

medførte at vi til start havde fokus på dannelse og negative konsekvenser ved implementering 

af eLæring i folkeskolen. Vi skiftede efterfølgende til en grounded og empiribaseret generel 

problemstilling, som tog fat på de praktiske problemer der opstår ved brug af eLæring i folkeskolen.  
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Emneskiftet medførte, som ses igennem afsnittet, en vis fragmenteret tilgang til hvordan vi tacklede 

og opstillede vores problem. Grounded theory danner basen for projektet fremadgående fra vores 

interview med Schraube, da vi indså at denne tilgang passede godt med de metodiske tilgange vi 

havde valgt, og at der fandtes en stor mængde akademisk litteratur som understøttede 

en grounded tilgang sammen med vores andre metodevalg. (Jorgensen 2015 s.5), (Fernández 

2004) & (Ralph, Birks & Chapman 2015)  

Vi har valgt at bibeholde metoderne: tegneinterviews og interviewbasseret interviews, for at vise 

hvordan disse metodiske tilgange, kunne være brugt til at styrke projektet. Tegneinterview er en 

metode som normalt bruges til at interviewe børn der involverede i krisesituationer, såsom mobning 

men er også god til at spørge ind til børn som er generte eller utilpas. Da vi interviewede Mathilde 

og Aimee, svarede de med betydningsfuldt kortere svar og de var mere anspændte end Ida Sofie og 

Sylvester var.  

Derudover så og hørte vi om hvordan nogle af Sannes tidligere elever var meget glade for hende 

som lærer, hvilket fik dem til at beholde kontakten og ofte besøge hende på skolen. Det kunne 

derfor havde været relevant at adspørge disse tidligere elever om, hvorfor hendes klasse var 

foretrukket og derved udføre interviewbaseret interview med Sannes nuværende indskolingselever. 

6. Analyse af empiri 
I løbet af vores casestudieundersøgelse vedrørende eLæring i folkeskolen, har vi løbende analyseret 

og indsamlet data ved hjælp af en grounded tilgang, dette har haft fordelen, at vi har kunne undlade 

at arbejde ud fra læringsrelateret teori såsom didaktik og indlæringsprocesser. 

Vores casestudie benytter sig af observationer som primær empirikilde. Fra dette har vi arbejdet 

med de tråde som den grounded tilgang har tilbudt. Vores første observationer pegede på del 

forskellige problemstillinger som man kunne undersøge omhandlende eLæring i folkeskolen f.eks. 

hvor findes grænsen for hvor meget det digitale kan fylde i en time, hvem gavner eLæring specielt 

og hvad stopper eLæring fra at erstatte lærere. Vi valgte dog at have fokus på en specifik klasse 

(3.b, Grydemoseskolen) som brugte eLæring og hvordan brugen påvirkede denne klasse i praksis  
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6.1. Interview med voksne 
I løbet af undersøgelsen har vi været i dialog med professor i Ernst Schraube og folkeskolelæren 

Sanne. Det kommende afsnit er analyse af interviews som vi har haft med Schraube og Sanne, med 

til slut en konklusion og refleksion af disse.  

6.1.1. Interview med Ernst Schraube  

Ernst Schraube er professor i Socialpsykologi vedrørende mennesker og teknologi på Roskilde 

Universitet. Schraube forsker på nuværende tidspunkt i digital teknologi og studerendes læring. Af 

denne grund har Schraube været relevant at tage kontakt til, interviewet var forslået af ham. Denne 

del af analysen tager udgangspunkt i interviewet med Schraube. Vi har valgt at omskrive visse dele 

af kommende citater af hensyn til læseoplevelsen, men pointer bibeholdes og den originale 

transskribering kan findes i (bilag Schraube).  

Da vi i starten havde en dannelse og motivationsvinkel lagde det base for at vi spurgte vi ind til 

elevers motivation ved brug af computer/iPads. Vi vurderede at det som Schraube gav os af empiri 

godt kunne bruges løbende i vores studie alligevel, for at få en akademisk ekspert med som 

indfaldsvinkel. 

TEMA: FORMALITET  

Schraube: Det er fuldstændig formalistisk tænkning [fra statens side]. Man tænker 
formalt [set]... De [børnene] vil have en iPad, så lærer de mere! … I stedet for at tænke 

bedre hvordan dannelse og læringsprocesser, fungerer på en god måde [Staten 
(formalistisk)] (Bilag Schraube s.6)  

Statens implementering af eLæring er formentlig baseret på den digitale udvikling, som har medført at 

børn har adgang til og får hurtig erfaring med iPads og derfor virker det logisk at de vil kunne lære mere ved 

brug af disse midler. Schraube mener hertil at når staten(formaliteterne) bruger dette som grundlag for at 

”smide iPads ind i klasserne”, ignorerer de folkeskolens dannelse og de læringsprocessorer der sker analogt.  

Schraube: Der er mere interessante ting i det første. Hvornår får børn iPads? De får det 
tidligere end 3 år. De får det rigtigt hurtigt  

(Bilag Schraube s. 8)  
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Ifølge Schraube får mange børn adgang til iPad helt ned til 3. årsalderen hvilket for det: formalistisk 

set, til at virke logisk at indsætte dem ind i folkeskolen og udnytte indlæringspotentialet og den 

redegjorte effektivitet beskrevet i rapporten. 

Schraube: Altså men bare at smide iPads ind i klasser og de er der altid, synes jeg er dybt 
problematisk.   

Os: Hvorfor?   

Schraube: Fordi nogle processer hindrer nogle processer. Så det forandrer de måder vi 
lærer og vi tænker.... Altså i de forskellige vigtige elementer af [læringsprocesser], kan 

det være dybt problematisk.  
  

(Bilag Schraube s. 2)  

Til vores problemstilling passer overstående udtalelser godt som et belæg, for at der reelt set findes 

problemstillinger ved at “smide iPads ind i klasser” og det er ligefrem “dybt 

problematisk”. Schraube nævner at nogle af problemerne der opstår, er læringsprocesser som 

ændres og forvrænges som følge af uhensigtsmæssig implementering af eLæring.  

TEMA: DANNELSE  

Dannelse forstået som: De færdigheder og menneskelige udviklinger, der skal ske i folkeskolen ifølge 

folkeskoleloven (Folkeskolens formål. Udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet 2019)  

Schraube: [Eksempel på hvordan lærings processer er negativt påvirket] At diskutere. 
Hvis i har [en]skærm, er det allerede mere end bare en barriere. Vi snakker på lidt en 

anden måde hvis der er en skærm eller ej... Så forandrer det den måde man diskuterer 
med hinanden, og også hvordan man arbejder sammen 

Schraube: Det er fuldstændig kaos! 
(Bilag Schraube s.2) 

At diskutere og reflektere med andre er nogle af de færdigheder som Schraube mener, klart bliver 

påvirket af skærmen, dertil tilføjer han at elever ofte sidder på Facebook og foretager sig ikke-

studierelateret aktiviteter hvilket skaber “fuldstændig kaos”.  
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Schraube: Læring er ikke bare at putte viden ind i hovedet. Læring er faktisk at forstå 
verden (Bilag Schraube s.4)  

Schraube: ... [det digitale] kan være ødelæggende for vores dannelse, og for vores 
læringsprocesser 

Schraube: ... skærmen kan forhindre [i at] man tænker selv. Der ser jeg det største 
problem. 

(Bilag Schraube s.12)  

Verdensforståelse er en væsentlig del af læring ifølge Schraube, og digitaliseringen af skoler kan 

være skadende for dette, da det kan være ødelæggende for den førnævnte dannelse og 

de læringsprocesser der finder sted i folkeskolen.  

Ydermere kan en computer også forhindre eleven i at tænke selvstændigt, da skærmen fungerer 

som en distraktion, eller giver en nem mulighed for at foretage sig noget andet. De digitale 

læremidler kan også virke som en nem måde at få svaret på et spørgsmål uden at tænke selv.  

Schraube mener ikke at man tænker selv ved denne tilgang, men at det ender med at det digitale 

tænker for en. (Bilag Schraube s. 4)  

Schraube: ... man kan bruge iPads som en gulerod! (Bilag Schraube s. 6)  

Schraube mener til gengæld at en iPad kan fungere godt som en gulerod til eleverne, 

men mener ikke det har nogen væsentlig betydning for selve indlæringen hos 

eleverne. Han forklarer yderligere, at iPads og eLæring kan være en god ide når det bruges rigtigt, 

men at der mangler viden for hvornår det rigtige tidspunkt er. Børn får i en tidlig alder iPads i 

hånden, hvilket gør det nemmere for de højere magter at implementere eLæring og iPads, for 

børnene har erfaring ved at gøre brug af dem derhjemme.  (Bilag Schraube s. 8)  

6.1.2. Interview med Sanne  
Grundlaget for at inddrage Sanne i vores undersøgelse står klart da hun er en ekspert i feltet, altså 

hun befinder sig i feltet i sin dagligdag og har derfor en stor mængde erfaringer og holdninger som 

vi kan tage brug af.  
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Herunder vil vi udlede en analyse af interviewet, hvori vi udleder de mest betydningsfulde pointer, 

temaer og udsagn som vi vil arbejde videre med i den endelige konklusion og endelig udarbejdelse 

af produktet.  

 
TEMA: GULERODEN  

Gulerod er et begreb som Sanne gør brug af ofte og skal forstås som en godbid for eleverne. 

Digital læring er noget som ifølge Sanne fungerer godt som en gulerod, og hun tager hyppigt 

brug af denne mulighed som tilbydes ved at have eLæring til rådighed. Dette betegner også en 

traditionel blended learning tilgang.  

Os: Hvad er deres [elevernes] indtryk af eLæring [Chromebooks]?  

Sanne: … hvis man starter som lærer, med at lave fællesundervisning og sætter eLæring 
op som en gulerod når det analog er overstået, så er der klart en parameter for, hvem 

der er glad for e-læring i hvornår de er færdig med deres analoge ting. (Bilag Sanne s.1)  

Vores observation i dansktimen forinden interviewet, var opdelt således at de startede med analog 

undervisning, i form at læseraketten. Hvorefter de efterfølgende kunne vælge forskellige digitale opgaver. Vi 

observerede en stor entusiasme ved denne tilgang.  

Sanne: …[forsat] at man kan individualisere og man kan tilrettelægge differentieret, så 
der er ikke nogen der arbejder med nogle opgaver, som de ikke magter fordi så kan de 

bare gå videre til en anden”  

(Bilag Sanne s.1-2)  

Herover kan det forstås at digital læring, har klarere fordele når man skal beskæftige et klasseværelse i 

indskolingen, da der ofte udbydes muligheden for at kunne arbejde med forskellige opgaver. Det er usikkert 

om hvorvidt Sanne er alene i denne tankegang, men man kunne forestille sig at det er åbenlyst at bruge 

muligheden for at få flere elever med i undervisningen, ved at udnytte mangfoldigheden af apps som står til 

rådighed.  
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TEMA:  DET POSITIVE VED ELÆRING  

ELæring som et effektivt værktøj blev berørt flere gange igennem vores interview, og Sanne 

understreger at der i praksis også findes klare fordele ved eLæring. 

Sanne: [ved brug af f.eks grammatip og gyldendal online] så får de et flueben eller de får 
at vide “Prøv igen”. At det er sådan [at de] selv finder frem til hvad for et niveau eleverne 

er på, ikke? 
 

…Eleven [kan] selv vurdere om de skal finde noget der er lettere, eller noget der er 
sværere. Og det vil de rigtigt gerne!”  

(Bilag Sanne s.2)  

Herover snakkes om hvordan visse apps har en positiv implementering og gør brug af 

personaliseret eLæring – muligheden for at justerer sværhedsgraden så flere elever bliver inddraget 

og engageret i opgaven. Derudover understreges det at eleverne rigtig godt kan lide denne mulighed 

for at tilpasse sværhedsgraden – her kan der også overvejes om hvordan konkurrencer imellem 

børnene, spiller ind her.  

TEMA: LETTELSE FOR LÆRERNE 
Som antaget viste det sig også at lærernes fysiske arbejdsmængde blev reduceret, fordi at de ikke 

er nødsaget til at organisere mange hundrede forskellige printede versioner af dokumenter og 

andet.  

Os: Hvordan føler du det har påvirket skolegangen, at der er så meget skift over til 
digitale medier?  

Sanne: [Digitalisering af folkeskolen] Det er en lettelse. Altså alt i alt, så gør det mit 
arbejde langt lettere 

 (Bilag Sanne s2)  

 
I forbindelse med denne undersøgelse af eLæring i folkeskolen har vi inddraget en betydelig 

mængde andre studier som beskriver, studerer og analyserer, hvordan eLæring påvirker folkeskoler 
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verden over, men kun én som nøje adressere og undersøger danske folkeskoler. Heri ses hvordan 

at en fysisk lettelse af arbejdsbyrden ofte er en af de formodet fordele men også en af de observeret 

fordele ved implementering af eLæring.   

 
TEMA: SAMMENSPIL MELLEM DIGITAL OG ANALOG UNDERVISNING  
Sammenspillet mellem digital læring og analog læring er et emne som bliver berørt mange gange i 

interviewet. Det tyder på at Sanne er stor tilhænger af at bruge digitalt undervisning som en gulerod 

og i sammenspil med analog undervisning.  

Sanne: Der er ingen af tingene der kunne stå alene …. De får ikke nogen byggesten, hvis 
ikke de arbejder analog, fordi det skal gå langsomt før det sidder fast! Og der skal være 

mange gentagelser. 
 

(Bilag Sanne s.3)  
 

Os: Med efterundervisning vil eLæring nogensinde kunne erstatte den fysiske lærer?  
 

Sanne: Aldrig. 
 

(Bilag Sanne s4)  

Herover forstås hvordan Sanne mener at man ikke kan lade digital undervisning stå alene, og 

forklarer at der ligger en mangel i, at man ikke kan lade viden sidde fast ved den gentagelse og 

fordybelse som man får ved analog undervisning. Denne pointe ligger op til et uddybende 

spørgsmål, da eLæring blandt andet har endeløs tålmodighed, sammenlignet med den individuelle 

lærer som kan løbe tør. 

Os: Hvorfor ikke?  

Sanne: Selvom der sidder nogle andre inde i det samme klasse så behøver du ikke 
engang gå på en skole, hvis du bare kunne sidde og lave eLæring derhjemme. Men hvis 

ikke du får lavet et fællesskab, hvis ikke du får reflekteret sammen med andre... Hvordan 
ved du så hvad du har lært? Du bliver vel nødt til at være i stand til at sige; ‘jeg forstår 

det på den her måde’ 
 (Bilag Sanne s4)  
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Til dette svarer Sanne at det handler om samvær, samarbejde og refleksion sammen, hun mener 

derved at grunden til at eLæring ikke kan stå alene, er fordi eLæring mangler evnen til at kunne lade 

eleverne sidde og reflektere med andre. Derudover nævner Sanne i samme citat, ordet 

verdensforståelse, som Sanne også mener er en væsentlig mangel, hvis man forsøgte at erstatte 

analog undervisning med digitalt fuldt ud.  

 

TEMA: LÆRERNES LÆRING AF VÆRKTØJER – PRAKTISK FORHOLD 

Os: Hvordan finder du ud af hvordan du skal bruge den [nye eLæringsapps (værktøjer)]?  

Sanne: Det klarer bibliotekaren. Hun nørder rundt derhjemme, uden at få tid for det”  

(Bilag Sanne s.3)  

Sanne: [Bibliotekaren besøger klasserne] ‘Prøv nu det her’. [Så] Stopper hun op. 
’Hvordan gik det?’. ’Det gik fint’. ’Videre’! Et skridt ad gangen. Så går hun, så nørder vi 

videre og arbejder videre. Så bliver de helt grebet af det, eller de kaster med computeren 
og bliver helt rasende over det ikke fungerer, eller hvad det nu kan være 

Os: hvad hvis man ikke har sådan en bibliotekar?  

Sanne: Altså der er ikke nogen kursus penge. For nogle år tilbage, der uddannede man 
det man kalder en PLT-vejleder… Det er så latterligt ringe altså. Men der er ingen penge i 

skolevæsnet mere og Helsingør kommune er i knæ - Jeg har ikke været på 
efteruddannelse i 5 år 

Os: Okay. Men det kunne du godt tænke dig?   

Sanne: Det kunne vi alle sammen 

 (Bilag Sanne s.4)  

For at undersøge hvordan folkeskolelærere lærer om eLæring og hvordan de vælger at bruge de 

værktøjer som bliver stillet til rådighed, spurgte vi ind til hvordan denne proces foregik. Det viser sig 

at på skolen og kommunen i vores case findes der ikke penge til at uddanne eller efteruddanne 
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lærerne. Dette har resulteret i at bibliotekaren undersøger hvordan man kan bruge systemerne og 

værktøjerne, af fri vilje i sin fritid.  

Sanne: Jeg sætter mig aldrig ind i et computerprogram … Det virker ikke. Det virker når 
du står ude i klassen og prøver det af sammen med børnene.  

(Bilag Sanne s.7)  

Sanne: ..det kan ikke betale sig for mig at sætte mig ind i alt for meget derhjemme. Det 
der kan betale sig, er at hvor kan jeg få hjælp når jeg kollapser, og når computeren gør 

noget. 
 

 (Bilag Sanne s.8)  

Da lærerne på folkeskolen i Grydemose ikke har mulighed for at komme på efteruddannelse for at 

lærer systemerne og forstå de tiltænkte brugsscenarier, mener Sanne ikke at det er tiden værd at 

sætte sig ind i det når hun har fri, da det vil tage for meget energi og det virker bedst hvis hun prøver 

det af sammen med eleverne eller bibliotekaren.  
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Sanne: Den meste undervisning fungerer sådan at der er nogle skal opgaver, og nogle 
må opgaver. Og må opgaverne kan jo godt være, gå på opdagelse i. 

 (Bilag Sanne s.8)  

Herover uddyber Sanne hvordan hun opbygger sin undervisning, det er svar til hvordan hun 

bestemmer og finder ud af hvad hun skal bruge af værktøjer i sin undervisning. Hun har forinden 

understreget at brugen af digital undervisning supplerer godt til analog undervisning, så derfor 

findes der lyst til at benytte sig af digitale læremidler - selvom man ikke efteruddannes og presses 

til det som lærer.  

Hun benytter ofte det analog som skal opgaver, og udlægger et udvalg af muligheder som eleverne 

kan beskæftige sig med digitalt som må opgaverne. De digitale må opgaver kan i nogle tilfælde være 

at “gå på opdagelse” og finde noget nyt og interessant på de undervisningsportaler de benytter sig 

af. På denne måde finder Sanne som underviser, ud af hvad og hvordan de kan bruge det digitale. 

6.1.3. Delkonklusion og refleksion af interview med Schraube og Sanne 

Schraube mener at iPads(eLæring) bedst kan udnyttes i folkeskolen, ved at benytte sig af det som 

en gulerod, hvilket er den måde vi ser og hører Sanne benytte sig af det. Både Sanne og Schraube 

mener ydermere at eLæring mangler den menneskelige kontakt og kan derved formentlig aldrig 

erstatte den fysiske lærer helt, uanset mængden af feedback til teknologisk udvikling og smarte nye 

systemer. 

 I vores observationer lagde vi mærke til den store mængde af menneskelig kontakt Sanne havde 

med hver individuelle elev – denne kontakt er sandsynligvis en større del af hvad der omtales 

overstående. Sanne havde en delvis positiv holdning til eLæring i fremtiden og kan se stort 

potentiale i digitale læremidler, men kun som en gulerod og værktøj til at supplere og støtte 

folkeskolelæren. Sanne ytrer også at hvis hun ikke havde mulighed for at skifte til det digitale, så 

havde de danset undervejs i undervisningen for at have et break. Det tyder på at det digitale kan 

virke som en form for pause for eleverne, men stadig have et vis fagligt udbytte.  
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Os: Hvad hvis du ikke havde en digital del, og det var fuld analogt?  

Sanne: Så havde vi danset undervejs - Så laver vi et break. Så løber de en tur rundt i 
klassen eller laver ’boogie-woogie’ eller danser til  ’just-dance’ 

 
(Bilag Sanne s.10)  

Både Sanne og Schraube er enige i at børns verdensforståelse kan forhindres, hvis man erstatter den 

analog undervisning med det digitale. Den digitale undervisning kan forhindre børnene i at udvikle 

læringsprocesser, såsom at kunne diskutere og reflektere med andre.  

I løbet af interviewet vi udførte med Sanne, havde vi en interviewguide (Bilag Sanne), som vi delsvis 

fulgte, men interviewet berørte mange tråde da vi havde en grounded tilgang og spurgte derfor ind 

til interessante udtalelser, holdninger og oplevelser – en del af trådene er beskrevet i den 

tematiseret analyse. Trådene var blandt andet med til at lede os til problemstillingen som berører, 

hvad der finder sted i praksis når der bruges eLæring. Selvom eLæring, som beskrevet i flere kilder 

igennem rapporten, har vist sig at være en positiv påvirkning som øger effektivitet, viser det sig at 

der opstår en væsentlig mængde praktiske problemer som lærere skal arbejde med at kontrollere, 

i den moderne folkeskole.  

Os: Vi lagde mærke til at du på et tidspunkt også råbte af dem [da der manglede fokus 
ved skift til Book Creator ]  

Sanne: Jaja absolut. Det kan være pisse irriterende. [når de ikke holder fokus] Så tager 
jeg dem [computeren]. Nogle gange står der syv computere op på lærerens bord 

 (Bilag Sanne s.10)  

Til den praktiske indfaldsvinkel nævner Sanne også at der ofte er tale om “decideret skærm børn”, 

og ytrer anekdotisk at:   

Sanne: Og jeg kan se unge forældre, hvis man kommer på restaurant, børn under 
 6 år sidder enten under bordet med en iPad, eller ved bordet med en iPad.”  

(Bilag Sanne s. 12) 
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Sanne mener at det er et problem da man “lærer ingenting”, med det indhold som er tilgængelig 

for børn i den alder – hvilket Schraube også nævner som en problemstilling. Derudover er de begge 

enige i at den adgang børn får til det digitale i en meget tidlig alder skaber et fravær mellem forældre 

og barn (Bilag Schraube s. 8).  

Sanne: Da mine unger var små, fik de sådan en lille labyrint med en kugle, som man kun 
sidde og køre rundt. Det krævede så finmotorik eller øjengymnastik eller alt muligt. 

 (Bilag Sanne s.11)  

Heri opstiller Sanne en interessant problemstilling indenfor de praktiske udfordringer som hun 

arbejder med i den moderne folkeskole - for hvis man mangler basisviden eller forståelse grundet 

digitaliseringen, så øges læringsbyrden hos folkeskolelærerne yderligere, hvilket de er nødsaget til 

at rette op på analogt, men samtidig skal der stadig ifølge 2011-2017 indsatsen, indgå digital 

undervisning i folkeskolen (Børne- og Undervisningsministeriet: Indsatsen for it i folkeskolen 2019).  

I forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen, bestilte staten et forskningsprojekt omhandlende 

effektivitetspåvirkningen ved digitale læremidler og hvad det vil forsage af implementeringen: 

(Hansen & Bundsgaard 2013). Heri findes der konklusioner som understøtter Sanne og Schraubes 

udtalelser om at digitale læring ikke skal erstatte den fysiske lærer, men i stedet skal bruges til 

at understøtte og supplere.  

Digitale læremidler konkluderes i studiet som værende mere effektiv end ineffektiv, hvilket 

stemmer overens med de andre inddraget kilder. Problemstillingen for lærerne lyder så: Hvordan 

integrerer man digitale læremidler i undervisningen, for at udnytte denne indlæringseffektivitet 

som de tilbyder samt behersker de praktiske problemer, angående fokus og brug af eLærings 

systemerne uden efteruddannelse og indlæring. Sanne takler denne opgave så godt som hun kan, 

ved at benytte sig af eleverne og den førnævnte bibliotekar.  
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6.2. Interview med børn  

Dette afsnit består af to analyser af gruppeinterviews som vi udførte med børn fra vores 

casestudieklasse. Interviewene blev holdt med henholdsvis Ida-Sofie & Sylvester og Mathilde & 

Aimee. De to interviews er ikke udført samme dag og har forskellige interviewguides grundet 

vores grounded tilgang, som løbende første til udforskning af forskellige tråde.  

6.2.1. Interview med Ida-Sofie og Sylvester  

I: Ida-Sofie 

Sy: Sylvester  

TEMA: BRUGEN AF COMPUTEREN I UNDERVISNINGEN  

Ida-Sofie og Sylvester er mere eller mindre enige i hvornår brugen af computer i undervisning 

er nyttigt. I dansk udtrykker begge elever at computeren er et godt værktøj, grundet fleksibiliteten 

de får til at kunne skrive deres lektier hurtigere end i hånden, derudover giver det også deres lærer 

mulighed for at rette og give tilmelding hurtigt og nemt.   

I: ... [at skrive på computer] det er jo nemmere end at skrive i hånden for det tager meget 
længere tid, og så kan man også - hvis man skal lave en opgave, bare sende den til 

læreren, og så skal læreren jo bare rette den derhjemme  

(Bilag Ida-Sofie og Sylvester s. 1)  

For at undersøge om eLæring var relateret til elevernes yndlingsfag, og hvordan eLæring blev 

anvendt i dette fag spurgte vi ind til dette.  

Os: Hvad ville I sige jeres yndlingsfag er?  
Sy: Engelsk    

I: Matematik  

[Engelsk]  

Os: Og Engelsk er fordi i bruger digipuzzle og hvad går det ud på?  

Sy: Det går ud på man spiller pacman og så skal man samle ord  
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Os: Det er måske lidt svært at svare på, men føler i at i lærer af det. Bliver i bedre til 
engelsk?  

I: Altsa jeg føler ikke rigtigt jeg bliver så meget bedre til engelsk … fordi at vi bare skal 
finde [bogstaverne], men vi forstår ikke rigtigt hvad ordene betyder  

  
Sy: Det gør jeg heller ikke, men det er sjovt.   

(Bilag Ida-Sofie og Sylvester s.5)  

[Matematik]  

I: jeg kan bedre lide i matematik at skrive [med] hånden. Men det er også [grundet] 
opgaverne. Så  [kan man bedre skrive på] et lille [kvadreret] papir.   

 
Os: Altså du har lidt mere måske frihed til at sætte op som du vil. [Ida-Sofie nikker] 

 (Bilag Ida-Sofie og Sylvester s.1)  

Eleverne nævner at de bruger programmet Digipuzzle i engelsk, eleverne føler ikke umiddelbart at 

de får meget fagligt udbytte af brugen. De nævner efterfølgende at engelskfaget også består af rigtig 

meget hæfteskrivning og analogt arbejde, hvilket tyder på at deres engelsklærer 

udnytter Digipuzzle som en effektiv gulerod.  

Ida-Sofies yndlingsfag er matematik og hun foretrækker at bruge hånden til at skrive og arbejde i 

dette fag. Vi ved at eleverne benytter sig af Matematikfessor og andre eLæringsværktøjer så 

grunden stammer formentlig ikke fra at værktøjerne er dårlige eller utilfredsstillende, men i at Ida-

Sofie er en dygtig og klog elev, som godt kan tage sig tid til at arbejde analogt og sætter pris på 

friheden som det tilbyder.   

[Billedkunst]  

Vores spørgeskema tyder på, at de fleste elever vil mene at deres yndlingsfag er billedkunst.  For at 

undersøge tråden spurgte vi eleverne ind til dette.  

 
Os: Hvad laver i i billedkunst? Bruger i også computeren der?  

  
I: nej ikke rigtigt, altså det er fordi vi har en rigtig god billedkunstlærer som laver rigtigt 

mange sjove ting   
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Sy: Vi leger med ler  

I: Vi har også lavet vores egen kalender som tegnekalender agtig, som vi så kunne give 
til vores forældre... Vi laver ret meget spændende, [såsom] tryllestave ud af lim 

(Bilag Ida-Sofie og Sylvester s. 4)  

Ud fra Ida-Sofie og Sylvesters opfattelse bruger de sjældent computer i billedkunst fordi de har en 

“rigtig god billedkunstlærer”, som får dem til at beskæftige sig med mange forskellige “sjove” 

analoge opgaver. Det fremstår ikke fra vores empiri om læren udelukkende fravælger digitale 

læremidler i billedkunst i casen, men det fremstår i bekendtgørelsen for faget billedkunst i 

grundskolen, at elever skal opnå digitale kompetencer inden for faget (Formål med billedkunst i 

grundskolen: 2019). Derved antager vi at denne “rigtig gode” billedkunstlærer umildbart undviger 

digitale læremidler og formentlig venter med det digitale og dets vanskeligheder til senere i 

skolegangen.  

I: ... der kommer en vikar ind altid en eller anden der spørger ’må vi spille?’ 

 (Bilag Ida-Sofie og Sylvester s.6)  

Når computeren bliver taget i brug, er støjniveauet anderledes, da eleverne ikke farer rundt i 

klasselokalet, men i stedet har de deres computer kørende på forskellige medier - såsom 

YouTube. Dette observerede vi ikke, men fordi det blev nævnt af Sanne og Schraube at det sker i 

folkeskolen, så vi antager at dette forekommer i de ældre klasser.   
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Os: Hvis i nu kunne forestille i slet ikke havde computere og der så kom en vikar. Hvad 
kunne i forestille jer, at man så ville?  

I: Altså jeg tror man ville være meget mere stille … Hvad skulle man spille med? Der ville 
ikke være noget man kunne. Så jeg tror der ville være lidt mere stille med at det her 

kunne vi jo godt.  

(Bilag Ida-Sofie og Sylvester s.6)  

Da eLæring virker som en gulerod og et effektivt suppleringsmiddel til en lektion, spurgte vi ind til 

hvordan eLæring indgår når de har vikar. Grunden til at vi udforsker denne tråd, er fordi det virker 

interessant at undersøge hvordan eLæring og adgang til digitale læremidler, hjælper eller hindre 

vikarer i deres arbejde.   

Ida-Sofie forklarer sin opfattelse af hendes klassekammeraters træng og manglende autoritetstro 

på vikar får eleverne til at associerer vikarer med underholdning på deres digitale læremidler, hvilket 

kan tyde på at der kan forekomme et øget støjniveau og Schraubes kaos ved vikarundervisning. 

TEMA: KONCENTRATION 

I:  ...Alle de fjoller rigtigt meget med de der Book Creator og sætter alle mulige billeder 
ind og sådan, det er nogle gange besværligt for Sanne og så bliver hun lidt irriteret over 

at folk bare laver en mega dårlig historie på grund af [at] den ikke har nogen 
sammenhæng og det [fortællingens handling] bare hedder og så og så og så og så og så. 

(Bilag Ida-Sofie og Sylvester s. 2)  

Selvom brugen af computeren kan bidrage med øget fleksibilitet og være et godt redskab til 

eleverne, nævner Ida-Sofie at der kan være mangel på fokus da eleverne har mulighed for at 

beskæftige sig med andre ting som kan være forstyrrende. 

I: det er bare som Book Creator men der skal man også bruge billeder der er vi sådan lidt 
at folk bare gerne vil lege. Inde på docs er det som om man koncentrerer sig lidt mere...  

 (Bilag Ida og Sylvester s. 3)  
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Det kunne tyde på at elevernes koncentration bære præg af hvilke programmer de skal arbejde 

med, da Google Docs skaber en mere koncentreret klasse, ifølge interviewet, men også 

observationerne. Yderligere kunne samarbejdsopgaverne også være en forstyrrende faktor, 

da Book Creator oftest er fælles og støjende.  

6.2.2. Interview med Aimee og Mathilde  
A: Aimee 

M: Mathilde 

Interviewet med Aimee og Mathilde er kort i forhold til Ida-Sofie og Sylvester, da disse spørgsmål 

underbygger deres holdninger samt spørgeskema besvarelser.  

TEMA YNDLINGSFAG  

Vi spurgte til start indtil hvad deres yndlingsfag var, som vi havde med i både spørgeskemaet og 

interviewet med Ida-Sofie og Sylvester.  

Os: Hvad er jeres yndlingsfag? 
(Bilag Aimee og Mathilde s. 1)  

Til dette svarede både Aimee og Mathilde i kor billedkunst. Hvorefter vi spurgte hvorfor det var 

billedkunst som der var deres yndlingsfag. 

A: Fordi så hygger man lidt mere og tegner og sådan noget og man kan sådan agtigt 
bruge fantasien 

(Bilag Aimee og Mathilde s. 1)  

Overstående citat underbygger rigtigt godt de svar de senere i interviewet giver.   

Os: Hvornår har i mest lyst til at deltage i undervisningen og i hvilket fag? 

M: Det er mest sådan når vi laver sådan lidt mere lege... Hvor man skal sådan lidt mere 
når vi skriver på computeren eller i en bog eller sådan noget. 

 (Bilag Aimee og Mathilde s. 1)  
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Aimee siger derefter at hun også godt kan lide dansk, da man ofte kan lave sin egen historie på 

computeren og bruge sin fantasi. Dette stemmer overens med Ida-Sofie og Sylvesters interview, 

hvori de nævner at de godt kan lide at bruge computeren i undervisning hvor man er mere fri til at 

producere noget som f.eks. et skriftligt produkt.  

Ydermere nævner Aimee at Chromebooken gør undervisningen nemmere grundet 

tilføjelsesprogrammet AppWriter, som kommer med ordforslag og derfor gør det skriftlige på en 

computer nemmere. (Bilag Aimee og Mathilde s. 1-2)   

Os: Ja og det er rart at få lidt hjælp?  

 
A: Så man ikke hele tiden skal række fingeren op og sådan noget  

Os: Hvad for nogle programmer bruger i, i undervisningen og hvilke er bedst? 
(Bilag Aimee og Mathilde s.2)  

Aimee fortæller en række programmer de bruger i undervisningen f.eks. Book Creator, Google 

docs samt Digipuzzle. Mathilde nævner derefter at de også bruger nogle programmer i matematik 

dog kan hun ikke huske navnene på disse programmer, men forklarer dem til at være spil om plus 

og minus. (Bilag Aimee og Mathilde s. 3)  

TEMA: LARM I KLASSEN  

For at finde ud af hvornår Aimee og Mathilde føler der er mest uorden i klassen, stillede vi et par 

spørgsmål ligesom i Ida-Sofie og Sylvesters interview.   

A: Når vi har vikar, synes jeg 
(Bilag Aimee og Mathilde s.2) 

Eleverne synes at der er mest uro i timerne hvor den normale lærer ikke er tilstede og derfor har en 

vikar.  Dog nævner de løsningen til at være brugen af computeren, for så fokuserer eleverne mere, 

end hvis de skulle lave noget i hånden. Ydermere nævner de at klassen har høreværn som de kan få 

lov til at låne hvis der er for meget larm i klassen. Det giver eleverne sin egen lille frakobling hvor de 
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så kan lave det de skal. De nævner at de oftest har vikar i engelsk, idræt og billedkunst (Bilag Aimee 

og Mathilde s. 2-3). Både Sanne, Sylvester og Ida-Sofie nævner at deres billedkunst lærer er rigtig 

god og laver mange sjove analoge opgaver med dem, det er derfor usikkert om svaret vi får af 

Mathilde og Aimee er pålideligt. 

6.3. Observationer   

Observationerne som vi har foretaget os, var alle i samme folkeskoleklasse hvilket betyder at vi 

beskæftiger os med én case, som vi analyserer herunder.   

Analysen af vores observationer bliver samlet til en helhed herunder, og vil primært bestå af en 

empirisparring mellem interviewet med Sanne og observationerne. Undervejs i vores observationer 

ændrede vi forskningsmæssig retning et par gange, dette var primært forsaget af de tråde vi fandt 

og studeret da vi indsamlede empiri vha. observationerne, spørgeskema og interviews.  

Løbende med vores besøgsantal steg, faldt elevernes udstrålende nysgerrighed overfor hvem vi var 

og hvorfor vi var i deres klasse. Derved er de sidste 2 observationer nok mest objektivt korrekte. 

Observationerne afspejler mange af de temaer Sanne opstillede i vores interview, som var udført 

efter første observation.  

I løbet af første observation så vi en væsentlig begejstring over at få muligheden for at 

bruge Book Creator og den virkede derfor som en god gulerod, hvilket fik børnene til 

hurtigt at gå i gang med den analog del af timen. Børnene skulle lave makkerlæsning og 

der var derfor meget larm, men det sås at de hurtigt forsøgte at komme videre til den digitale del.   

ELæring som koncept er veldokumenteret og har en positiv effekt på indlæring - som beskrevet og 

redegjort for løbende i rapporten, men det som vi observerede i praksis, tyder på at det meste af 

den tunge og dannelsesrelateret indlæring stadig sker analogt i denne indskolingsklasse, ydermere 

observerede vi at det analog indhold ofte var mere fagligt fyldt. Det digitale indhold virkede som en 

belønning (gulerod) og som et kreativt eller let-fagligt indlæringsmiddel, der var hjemsøgt af diverse 

praktiske problemer:  

 Manglende oplader / ingen strøm på elevers Chromebook  

 Misforstået brugergrænseflade  
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 Frakobling mellem lærer og elevers versioner af læremidlerne  

 Mangel på viden om læremidlerne hos lære og elever  

 Mangel på yderligere perifere enheder til eleverne (headphones) - larm ved brug af lyde  

 Nysgerrighed førte til leg eller undvigelse af lærens opgave  

Igennem observationerne lagde vi mærke til at samarbejde ikke blev påvirket som Schraube mente, 

der blev ikke skabt den ”barriere” mellem eleverne som han mente vi ville se – tværtimod var 

eleverne ivrige og gode til at samarbejde med deres Chromebook. 

Under observationerne har vi vurderet at den type af blended 

learning som gøres brug af på grydemoseskolen, minder om 

Station rotation model som er en variation der beskrives i (Staker 

& Horn 2012 s. 9). Men fordi kildens model ikke passer 

tilfredsstillende, har vi produceret en model som beskriver den 

model af blended learning som typisk forekommer på 

Grydemoseskolen baseret på vores observationer i indskolingen 

(Se figur 18). 

6.4 Spørgeskema   

Vores bagside af spørgeskemaet bestod af felter hvori eleverne 

skulle farvelægge deres lyst til at have et fag analogt eller digitalt. Vi 

har først fortolket deres farvelægning til %, hvorefter vi har regnet 

gennemsnittet ud af både analog og digitalt ud fra alle resultaterne.  

Resultaterne som helhed kan ses i: (3b Spørgeskemadata) 

Besvarelserne fra spørgeskemaet tyder på at brugen af eLæring i 

undervisningen, kommer an på hvilket fag eleverne har, men der 

analyseres en begejstring for brug af digitale læremidler generelt. 

Bilag illustrationer, figur  18 

Bilag illustrationer, figur  19 
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Dansk   

Dansk er et af de fag hvor eleverne synes mest om brugen af computer og dette kan være grundet 

brugen af Book Creator, som mange af eleverne er begejstret for at bruge som det ses i vores 

observationer.  I interviewet med Ida og Sylvester var brugen af computeren en god støtte når der i 

dansk skulle skrives fortællinger, hvorimod det kunne være 

en begrænsning når det skulle gøres i hånden både med 

hastighed, men også ift. Grammatik, hvor eleverne har adgang til 

værktøjet Appwriter som er en skrivestøtte. Appwriter nævnes 

både af Sanne og eleverne, som en stor hjælp og et eksempel på 

et godt værktøj.  Derudover skaber det motivation hos eleverne 

når deres fantasi kan bruges, ifølge interviewet med Aimee og 

Mathilde. 

 

Matematik  

Eleverne synes at det både er underholdende digitalt og analog, 

hvilket det også ud fra båd interview og observationerne kunne 

tyde på, da vi observerede børnene lege en aktiv matematik leg. 

Ud fra børnenes motivation og deltagelse kunne dette tyde på 

matematik fungerer for eleverne ligeligt mellem det digitale og 

analog. Ved brugen af computer og de forskellige muligheder de 

har, giver det også eleverne en frihed til at tage stilling til hvordan 

de lærer bedst ved selv at kunne bestemme hvilket programmer 

de vil benytte.   
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Engelsk   

Engelsk er endnu et fag hvor eleverne foretrækker at benytte 

computeren, hvor det følge vores interview med Ida og Sylvester, 

kan være grundet spillet “Digipuzzle”. Man kan så stille 

spørgsmålstegn ved hvor effektivt dette program er, når Sylvester 

(en af de elever der markerer sig på et markant højere niveau i 

engelsk), ikke forstår ordene og spillets læring, men det er grundet 

underholdningsniveauet at Sylvester bedst kan lide engelsk.   

Musik  

Ud fra besvarelserne om hvorledes musik er sjovest med eller uden 

brug af computer, er det til vores store overraskelse, at eleverne 

klart foretrækker at arbejde digitalt, dette kan skyldes elevernes 

forhold til deres musiklærer, der ifølge interviewet med Ida og 

Sylvester, er dårligt.  

Løbende samtaler med Sanne har vi fået det fortalt at børnene ved 

hjælp af deres computer har set forskellige musikvideoer og lavet 

eget musik. Dette kunne tyde på at grundet elevernes forhold til 

læren bedre kan lide brugen computeren for at undgå kontakt med 

læreren (Bilag Ida-Sofie og Sylvester s.4). 

Billedkunst  

Eleverne viser enighed omkring, det bedste fag, hvor det kan ses at 

66,6 % (10 ud af 15 elever), har skrevet billedkunst som ynglings 

fag. Denne empiri skabte en tråd som førte til at vi spurgte ind til 

faget i vores interviews. Det viste sig at der i billedkunst findes 

meget frihed til at kreere og skabe, og de havde en god og sjov lære 

som ikke gjorde brug af digitale læremidler.  
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Vores spørgeskema og dets kvantitative data, ses som en sekundær empirikilde og har været brugt 

til at finde tråde og støttende empiri, men vores undersøgelse afhænger mest af kvalitative data. 

6.5. Konklusion og refleksion over analyse af empiri 

Vi har så hvidt muligt opstillet de vigtige temaer i de forskellige analyser herover, men det 

interessante ligger i at skabe sammenhængende og analysere lighederne fra de forskellige 

empiriindsamlinger. Formålet med at have interviews med både elever og lærer samt observationer 

er, at vi har dannet os et fænomenologisk omfattende perspektiv på casen. 

Vi ser temaet ”guleroden” gå igen i alle vores empirianalyser, hvilket understreger den positive 

effekt som det kan medføre at gøre brug af eLæring og digitale læremidler som en godbid. Eleverne 

i spørgeskemaet understregede også at de fortrak at bruge computer i alle fagene, og der var klart 

flertal af børn som svarede enten helt grøn (12) eller delvis grøn (2) til spørgsmålet der omhandlede 

deres glæde for at bruge computer i skolen. Det vil sige at når lærerne benytter sig af digitale 

læremidler som en gulerod, ser eleverne frem til det og er derved mere effektive for at opnå 

guleroden.  

Vores case førte ikke til konkret observation af den kaotiske tilstand som vi forventet, men vi 

observerede derimod en mildere version hvor der primært fremtrådte fortolknings, designmæssige 

og nysgerrighedsrelateret problemstillinger i praksis. Det kan hermed konkluderes at eLæring - 

selvom effektivt, ikke bruges i indskolingen problemfrit. Der opstår også de udelukkende praktiske 

problemstillinger såsom at have glemt opladeren til sin Chromebook, eller glemt at have den opladt 

forinden undervisningen. Derudover observerede vi medfølgende, koncentrations og støjrelaterede 

problemer, når de skal bruge lyden, da eleverne ikke havde høretelefoner ved hånden når de kunne 

benyttes.  

Vores case begrænser ikke studiet til dansktimen, og det er derved relevant at søge svar på, de 

forskellige empiritråde vi har fundet frem til vedrørende problemstillingen i andre timer. Vi fandt 

frem til, at selvom eleverne er meget glade for computer og digitale læremidler generelt, så er deres 

yndlingsfag stadig billedkunst, hvori der ikke bruges digitale læremidler endnu. Dette kan tyde på 

forskellige situationer: Billedkunst kan være et fag, hvori der først bruges digitale læremidler senere, 

deres billedkunstlære er god og foretrækker analogt som eleverne udtrykker, at lærer/læremiddel 
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ikke spiller godt sammen, mangel på udvalg af værktøjer, efteruddannelse eller budgetmæssige 

forhold.  

Vi havde undervejs i casestudiet flere tråde som vi udforskede, hvor samarbejde var vores første 

udgangspunkt. Det viser sig at en Chromebook som digital læremiddel, i denne case ikke begrænser 

samarbejdet betydeligt og virker ikke som en barriere, men er derimod en katalysator til at fremme 

lysten for samarbejde.  

Vi tager højde for at det er svært at sammenligne fag, da der er forskellige lærere og arbejdsbyrder, 

men vha. vores børne-interviews og snak med Sanne om billedkunst, viste det sig at børnene godt 

kunne lidt at være kreative og “fri”, som de har mulighed for i billedkunst. Denne frihed kunne 

tænkes at være det som står bag den formodet effektivitet som forventes ved implementering. 

At børnene føler sig mere frie til selvbestemmelse, er noget som Sanne ligger vægt på som en vigtig 

faktor til hvorfor eLæring virker. Schraube vil mene at denne selvbestemmelse og frihed nemt kan 

føre til uro, uorden og kaos. Spørgsmålet er om Schraube mener dette med henblik på ældre elever 

og studerende, som ikke befinder sig i indskolingen, da Sanne også nævner at når man kommer lidt 

længere op, så mister mange lærere deres autoritære rolle. Mangel på autoritet hos læren som 

følge af digitale læremidler, kan tænkes at resultere i at eleverne misbruger deres digitale 

læremidler til at beskæftige sig med ikke-studierelateret aktiviteter – såsom Facebook el.lign.  

Vi vil mene at Sanne og Schraubes lignende påstande og holdninger, giver Sanne som 

folkeskolelærer mere autoritet indenfor vores undersøgelses domæne, og er derfor en essentiel del 

af basen for vores undersøgelse. Havde vi haft mere tid og flere ressourcer, kunne vi til fordel opstille 

flere cases over flere aldersgrupper i folkeskolen, for at udforske yderligere tråde. Vi vil derudover 

også have haft gavn af flere lærerinterviews og børneinterviews, til at udforske de forskellige 

fagmæssige forhold dybere. Ekstra tid kunne også bruges til at udforske hele indskolingsårgangen, i 

stedet for nøjes med 3.b på Grydemoseskolen. 
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7. Produkt  
Uden brug af tekst, forsøger vi at illustrere vores cases’ 

hovedpointe – den frakobling som finder sted mellem stat og 

aktørerne i feltet. Vi forsøger at udnytte de sociale 

konstruktioner der findes i samfundet til at kommunikere 

budskabet ved brug af meget få forskellige objekter.  

Produktet er udarbejdet på baggrund af Charles Sanders 

Pierce (Rose 2016 s. 78) forståelse for tegn og opdeling af 

typer af tegn, som har relation til det direkte objekt og den 

sociokulturelle opfattelse objektet indebærer.  

  

7.1. Akademikerne 

Akademikerne er illustreret ved brug af en kolbe som 

symbolisere forskning og videnskab. Kolben har en mund som taler ind i statens(formaliteternes) 

øre, dette skal symbolisere at staten lytter til forskere og akademikere. Dette resulterer i at dem 

som arbejder i feltet bliver overset.  

7.2. Staten 

Staten(formaliteterne) er illustreret med en rød hånd. Det ikon der er blevet brugt til at visualisere 

staten. Hånden er gjort markant større sammenlignet med de andre objekter. Dette skaber en 

dominerende effekt, da storhed associeres med guddommelighed og overlegenhed (Rose 2016 s. 

74). Implementeringen af eLæring og diverse systemer i folkeskolen, illustreres ved at statens hånd 

”smider det ned”. 

7.3. Lærerne 

De grønne hænder illustrerer lærerne på folkeskolerne. Lærerne kan i denne kontekst ses som 

mellemleddet mellem staten og eleverne. De har netop den rolle at skulle bruge dette værktøj i 

deres undervisning som staten har besluttet at lærerne skal bruge, men de har selv ansvar for at 

skulle finde ud af hvordan. 

Bilag illustrationer, figur  20 
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Hændernes bevægelse kan fortolkes forskelligt. Formen kan fortolkes som om de forsøger at gribe 

computeren samt det, at den har sværere ved komme igennem ned til hænderne. Lærerne der 

objektivt er mellem staten og eleverne skal på deres individuelle måde skabe en undervisning der 

formidler læring på den korrekte måde, samt have fokus på børnenes sociale færdigheder og 

vanskeligheder.   

7.4. Eleverne 

Hænderne i de forskellige farver i bunden af produktet, symboliserer børnene hvor vi opsætter et 

semiotisk bånd, hvor de forskellige farver der kan virke barnagtige, grundet den tilfældige 

sammensætning af farver. Hænderne appellerer til forældrene som en provokation, hvor 

illustrationen af hænder symboliserer deres børn, der rækker ud efter computeren, men med en 

Zombie lignende karakter. Den sarkastiske måde vi formidler hvordan børnene tager imod 

computeren, skal skabe en oplysning hos alle men specielt forældre. 

7.5. eLæring   

Computeren skal symbolisere eLæringen som staten har valgt at implementere i folkeskolen. De 

overvejelser der er blevet gjort ved computeren, er ud fra observationerne på Grydemoseskolen, 

hvor alle elever får udleveret en Chromebook – derfor det lille Chrome logo. Derudover er 

Skoletube-logoet også vist på skærmen af computeren, da eleverne primært gjorde brug af dette 

værktøj.   
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7.6. Den iterative designproces   

Vores tilgang til projektet har båret præg af grounded theory og efterhånden som der er blevet 

observeret er vi kommet tættere på det endelige produkt. Det var til en start planen at udarbejde 

en guide til lærerne om hvordan de benyttede sig af eLæring. Vi ændrede dog vej til et casestudie 

hvor produktet er en plakat til at illustrere forholdene i praksis. Figur 21,22 viser hvordan de første 

udgaver af plakaten så ud;  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Budskabet med lærerne gik dog ikke klart nok igennem, da det blot illustrerede to hænder holdt op 

mod hinanden. Derudover var det ikke samme stil som resten af designet og derfor blev det også 

ændret, da det kan virke forstyrrende, med forskellige stilarter. Vi ville gerne illustrere en form for 

tragt der skulle formidle hvordan eLæring igennem lærerne blev forsøgt begrænset, og derfor 

udarbejdede vi hænder som både kunne symbolisere dette.   

  

Bilag illustrationer, figur  21 Bilag illustrationer, figur 22 
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8. Konklusion af undersøgelse 
Vi har arbejdet på at undersøge hvad det sker i praksis når man: ”smider iPads[eLæring] ind i 

klasselokalerne”. Til dette har vi arbejdet med én case, som er en indskolingsklasse på 

Grydemoseskolen, i Espergærde. Vi har delvis konkluderet og fortolket sammenhæng undervejs, og 

denne konklusion tager derved mest form som en opsummering og opsamling. 

Det vi fandt ud af fra casestudiet er, at der findes diverse problemer ved brugen og 

implementeringen af eLæring i folkeskolen. Dansklærer Sanne, lægger problemet ved mangel på 

efteruddannelse og Schraube mener, at det ligger i det kaos som opstår når elever misbruger de 

digitale læremidler. Vi observerede Sanne, som skulle bruge hjælp fra eleverne for at bruge nogle 

af eLæringsværktøjerne. Dette peger mod efteruddannelsesperspektivet og vi stiller derved 

spørgsmålstegn ved, om der findes en væsentlig frakobling mellem forsker, stat og aktør i feltet. 

Denne frakobling har vi forsøgt at formidle ved at fremstille en plakat til brug i en 

oplysningskampagne. For at svare på problemformuleringen, kan vi konkludere at de påvirkninger 

der forekommer i praksis ofte er forbundet med praktiske forhold såsom budget, design af 

værktøjer og efteruddannelse. 
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