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Abstract 

This paper investigates the best possible learning strategy to inform children in primary school 

about climate change throughout a possible design solution. This design solution works 

sideways ecophobia among children and seeks to prevent further development. This project is 

based on the dimensions Design and Construction, and Subjectivity, Technology and Society. To 

investigate further, this paper will examine theories behind learning and teaching and how to 

generate a design for children. Getting to know what children from primary school knows about 

climate change, this project has been cooperating with two schools in Roskilde.  

The methods that are used in this project is amongst qualitive research in terms of semi-

structured interviews to collect empirical data for the analysis. To evaluate the product we used 

usability test, collect client feedback and field experiment. In conclusion, this paper has proven 

that it is important to teach children in primary school further about climate change but in a 

positive mediation which is essential in addition to cope with ecophobia.  
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Problemfelt 
I det 20. århundrede er den globale opvarmning blevet mere og mere anerkendt og accepteret 

som en reel problemstilling i fremtiden. Skraldesorteringer, el-busser og vindmøller bliver 

etableret rundt i Danmark i forsøget på at tilpasse os en CO2 -neutral livsstil. På trods af de 

mange tiltag har mange skoler stadig ikke klima på skemaet. For at kunne kontrollere den 

stigende globale opvarmning, skal der en grønnere livstilsændring til. Danmark ønsker sig 

førende på internationalt plan, når det kommer til bæredygtig udvikling og tilpasning af 

klimakrisen. Derfor er de næste generationer en vigtig byggesten for at opnå disse ambitioner. 

De næste generationer, skal fra en tidlig alder udvikle sig til at blive mønsterbrydere, der lærer 

at leve mere bæredygtigt, end deres forældre. Hvis børn og unge bliver undervist i global 

opvarmning og klimaforandringer fra en tidlig alder, bliver de hurtigt opmærksomme på de 

forskellige problemstillinger og er forhåbentlig mere tilbøjelige til at blive mere 

løsningsorienteret. I forhold til den globale opvarmning ligger der en række konkrete 

forudsætninger som kræver en individuel- samt fælles indsats på området. Børn kræver en 

indlæring af konkrete værktøjer til at kunne forstå miljøudfordringerne og hvad små tiltag i 

hverdagen har af indvirkning på miljøet. De skal kunne forstå klimaproblematikken og viden bag 

det, samt kunne blive beroliget fra en muligvis klimaangst der kunne forekomme. I dag peger en 

række undersøgelser på, at klimaforandringer er noget børn helt ned i de små klasser, 

bekymrer sig om (Juulsager, 2019). Ifølge børnepsykolog Margrethe Brun Hansen er langt over 

halvdelen af alle børn af og til nervøse eller utrygge ved klimaproblematikken, som gør dem 

bange for fremtiden. Denne udvikling af angst fortsætter i højere og højere grad eftersom den 

følelsesladede klimadebat sætter sine spor i børnene. Her argumenterer Margrethe Brun 

Hansen for, at denne udvikling fører til en generation af klimaangste børn, hvor vi voksne ikke 

har nok fokus på formidlingen af problematikken i øjenhøjde til børn, hvilket efterlader børnene 

i stikken (Christoffersen, V. 2018).  

Derfor vil dette projekt gå i dybden med hvordan børn bedst oplyses og lærer omkring de 

forskellige grønne initiativer i hverdagen. Samtidig ønskes der en formidling af problematikken i 

øjenhøjde til børn, som ligger i farezonen for at tilegne sig en klimaangst. Dette nyopstået 

fænomen om klimaangst stiller en række problemstillinger for børn, da der endnu ikke findes 

mange svar på, hvordan en mulig håndtering af dette kunne ske. Dette forsøges uddybet i 

opgavens videre udfoldelse.  
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Problemformulering 

 

“Hvordan kan en designløsning i form af en læringsapp fremme læring om CO2-forbrug og 

klimaproblematikken for indskolingen i folkeskolen, og samtidig forbygge klimaangst hos 

børn?” 

Arbejdsspørgsmål  

• Hvorfor opstår klimaangst og hvordan kan det forebygges? 

 

• Hvordan udtrykker klima sig på skemaet i den nuværende folkeskolereform og hvilke 

allerede eksisterende undervisningsmaterialer findes? 

 

• I hvilken grad forstår børn i indskolingen sig på den globale opvarmning og deres egen 

indvirkning? 

 

• Hvordan formidles klimaproblematikken gennem en designløsning baseret på 

designteorier? 

 

• Hvordan kan en klimaorienteret undervisning tilrettelægges med en læringsapp som 

udgangspunkt? 

Afgrænsning 

I denne rapport har vi været nødt til at begrænse os på visse punkter. Flere parameter har 

spillet ind, og har sat begrænsninger for hvor bredt vi kan favne. Tid og ressourcer har især 

været aspekter, der har sat barrierer for opgavens omfang. Ved vores interviewundersøgelser, 

har vi haft kontakt med to skoler, der begge ligger i Roskilde kommune. Derfor er vores 

interviewundersøgelser ikke repræsentative for hele Danmark, men kan blot give os et billede 

af hvordan situationen er i Roskilde kommune. Havde vi haft mere tid, ville det være relevant at 

nå bredere ud, og få interviewet flere klasser fra andre kommuner. Her kunne det også have 

været interessant at undersøge, om der er markante forskelle på skoler på landet og skoler i 

byen. Derudover har det ikke været muligt at afprøve vores app, som en del af undervisning i en 

klasse, da vi hverken har haft tiden eller ressourcerne til det. Derfor kan vi ikke endeligt 

konkludere hvorvidt vores læringsapp forebygger klimaangst, vi kan blot lave en vurdering 

baseret på vores teori og analyse.  

Da opgaven har taget udgangspunkt i dimensionerne subjektivitet, teknologi og samfund samt 

Design og Konstruktion, har udviklingen af appen været begrænset af disse. Havde projektet 

inkluderet faget Teknologiske Systemer og Artefakter ville projektet undersøge mekanismerne 

bag udviklingen af en app.  



 7 

Begrebsafklaring 

• Multimodale tekster: Tekster der består af sammensatte modaliteter. En modalitet kan 

beskrives som en repræsentationsform, som kan være en del af en tekst eller en måde 

at udtrykke sig på. Eksempler på modaliteter er musik, billeder eller tekst. Ofte 

optræder flere modaliteter i en tekst, og derfor kaldes de multimodale tekster (Hejsel 

2019).  

• Klimaangst: Denne rapport nævner flere gange det nyopstået fænomen klimaangst. 

Med klimaangst menes, en udvidet bekymring for miljø og klima.   

• Urørlighedszonen er et område som ikke må overskrides, krænkes eller berøres. 

Urørlighedszonen er særligt brugt omkring børn, da børns urørlighedszone er særligt 

sårbart overfor krænkelse, da de er underlagt autoritære voksne. Derfor er det vigtigt at 

respektere urørlighedszonen hos børn, men også hos voksne mennesker (Ordnet.2019). 

Semesterbinding  

Projektet indløser semesterdimensionen Design og konstruktion, da vores projektløsning vil 

være en designløsning. Dette vil blive udarbejdet ud fra blandt andet et design rationale, 

farveteori og design evaluering. Her anvendes designløsningen i relation til en problemstilling 

eller et opstået behov som måtte være forekommet. Design og konstruktion delen vil blive 

videre uddybet og anvendt i Design og konstruktion samt analysedelen Designrationalet. I dette 

projekt ønsker vi som sagt at undersøge problemstillingen vedrørende klimakrisen, her med 

relation til CO2 -forbrug, og hvordan hvert enkelt individ kan gøre en forskel. Her ønsker vi at 

specificere det til børn, med henblik på at kunne formidle klimaproblematikken og forbygge 

klimaangst. Vores designløsning består af en læringsapp der formidler klima, miljø og CO2 til 

børn. Appen ønskes at designes pædagogisk støttende som imødekommer et børnevenlig, 

læringsorienteret og overskuelig visuelt design.   

Vores projekt indløser også dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Med STS har vi 

derudover også interesse i at undersøge teknologien i skolen og dens indvirkning på børnene og 

deres læring. Dette er især interessant, da vores designprodukt tager udgangspunkt i allerede 

eksisterende elektroniske omgivelser. I STS gør vi brug af den kvalitative metode, hvor vi har 

interviewet børn fra projektets målgruppe, for at få indblik i deres viden omkring 

klimaproblematikken og deres tiltag for at mindske den.  

Projektet har derudover anvendt STS-teori indenfor kvalitativ forskning i form af interview. Da 

den kvalitative interview-form har været med børn, er den underlagt lidt andre tilføjelser og 

tilgangsmåder. Dette vil blive uddybet i metodeafsnittet Interview med børn som informanter. 

Projektet vil også indløse STS-delen etik, hvor der vil diskuteres ud fra etiske overvejelser. Her 

vil der blive vurderet hvor vidt projektets design er etisk forsvarligt.  
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Teoriafsnit 

I dette teoriafsnit vil der blive præsenteret de forskellige teorier, der bliver brugt i projektet for 

at lave den bedst mulige analyse, med henblik på vores designløsning. Inde for STS-feltet vil der 

komme en uddybelse af pædagogiske- og læringsteorier, efterfulgt af teori om den digitale 

dannelse, klimaangst og etik. Inde for Design og Konstruktion-feltet vil der blive en uddybelse af 

farveteori, feedback-effekt og affordance. Vi har valgt disse teorier specifikt, da de alle spiller 

en rolle i vores projekt til udvikling af en designløsning til børn. 

 

Pædagogiske- og læringsteorier 

Pædagogik både som professionsviden og videnskab, centrerer sig generelt omkring børn. 

Forståelse af ordet ‘barn’ ses en underforstået opfattelse af dets betydning, og af hvornår der 

menes at stå overfor et barn frem for en voksen. Men ordet ‘barn’ er faktisk et relativt nyt ord 

både i vores ordforråd, i forestillingen om hvornår der er tale om et barn, udfoldelse af 

barndomsperioden, samt hvordan man bedst tager hånd om børn (Mottelson, M. 2018 s. 69-

70). I en udbredt opfattelse, menes der, at barn og barndom er en periode i et menneskes liv, 

som bestemmes og afgrænses af en række biologiske tilstande og faser. Udover kan der i et 

historisk perspektiv ses forskydninger i barndomsperiodens længde, samt hvilke forestillinger 

og forventninger der har været til et barns kunnen og hvad det kunne rumme. Den 

samfundsmæssigeudvikling spiller en stor rolle i opfattelsen og definitionen af et barn og en 

voksen. Denne opfattelse har og har haft stor betydning for, hvordan vi opdrager børn og vores 

forventninger til dem (Mottelson M., 2018 s.41).  

Opdragelse, dannelse og uddannelse er i hovedtræk alt hvad pædagogikken rummer. Med 

dette sagt, er pædagogikken en henvendelse til en særlig relation mellem mennesker, hvor der 

tilstræbes en forandring. Her er opdragelse, oplæring og eller undervisning alle en proces der 

sættes i gang, hvor den der oplæres eller opdrages, går fra at være ukyndig til kyndig - altså en 

flyvefærdig tilstand (Andersen, P., Ellergaard T., 2017. S. 10). 

Grundlæggende er der en række principielle og etiske implikationer og dimensioner, som 

pædagogikken er omfattet af. Pædagogikken er derved en genstand for refleksion, analyse og 

diskussion og derfor også et meget filosoferende fag. Med dette menes, at der ses mange 

forskellige opfattelser af pædagogikkens mål og dimensioner. Her er nogen af 

diskussionsspørgsmålene, hvilket menneske der skal blive ud af den pædagogiske bestræbelse, 

hvilken viden, hvilke færdigheder og holdninger skal mennesket besidde (Andersen P., 

Ellergaard, T. 2017. s. 10-11). 

Pædagogiskteori 

Den pædagogiske tilgang bevæger sig ved en ydre opfordring og en indre læringsfrihed. 

(Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). Begge sider – lærerens opfordring til at lære eleven og elevens 
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frihed – er nødvendige hvis eleven skal kunne lære at handle og tænke selv. Her hvordan man 

kan vænne barnet til at tåle opfodring ved en tvang mod barnets frihed for at lede barnet i at 

bruge sin frihed fornuftigt (Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). Hvis dette princip bliver overført til en 

undervisningssammenhæng i skolen, betyder det at læreren opfordrer gennem undervisningen 

til at lære, hvor denne opfordring er en nødvendighed for at barnet skal have en chance for at 

lære. Ved at lade barnet “sejle sin egen sø” og vente til barnet selv vil er pædagogisk 

uansvarligt. (Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). Pædagogikken er derfor en balance mellem tvang 

og frihed, hvor pædagogikken opfordrer og leder barnet i en bestemt retning som er bestemt af 

pædagogikkens implikationer og dimensioner. (Rasmussen, J. 2012. S. 10-11).  

 

Ud fra pædagogikken kan der udpeges nogle handlingsformer som imødekommer en 

læringsproces hos børn. De forskellige handlingsformer er; ‘at vise, at spørge og at opfordre.’ 

(Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). Læreren viser børnene det faglige gennem undervisning. Dette 

kan gøres meget simpelt ved at lade eleverne efterligne det som læreren har vist – eksempelvis 

hvordan man holder en blyant rigtigt. Læren igennem det at vise kan også ske visuelt formidlet 

via. lærebøger eller digitalisering. Meget tæt relateret med det at vise, er det at spørge, hvor 

spørgsmål er en byggesten i læringsprocessen. Det at kunne stille spørgsmål til indhold og til 

hinanden er med til at opnå en større forståelse og kendskab til både indhold og hinanden som 

mennesker. Vi lærer altså ved at spørge og tage svarene til revurdering. (Rasmussen, J. 2012. s. 

10-11). Læreren spørger altså ikke for at holde undervisningen i gang, men for at muliggøre at 

eleverne kan tilegne sig den læring. “Først hvor et indhold bliver til et “spørgende indhold”, kan 

det læres og erkendes.” (Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). En tredje grundform er det at opfordre. I 

undervisningen opfodrer læreren ved at henvise eller spørge til noget, og læreren kan også 

opfodre appellerende til elevens holdninger. Opfordringen ligger altså også som en 

grundlæggende handlingsform indenfor pædagogikken. Ved opfordringen anerkendes eleven 

som et frit og selvstændigt individ, dog med det i baghovedet, at eleven først skal lære at 

indtage egen personlig holdning. (Rasmussen, J. 2012. S. 10-11). 

Læringsteori 

I pædagogikken gøres der brug af begrebet didaktik, der omhandler undervisningens 

planlægning, gennemførelse og evaluering (Jensen, N. 2018. S.11). Didaktik er en disciplin, som 

kan have forskellige udformninger, som alle bestræber sig på at sætte læring i gang. Den 

didaktiske teori kan beskrives som en sammenblanding af overvejelser og begrundet valg for 

undervisningen, samt kendskab til undervisningens læringsteorier. (Qvortrup, A. Wiberg, M. 

2019. S.19). De didaktiske teorier tilbyder en række værktøjer, heriblandt den didaktiske 

relationsmodel. Modellen illustrerer de didaktiske processer i pædagogikken (Jensen, N. 2018. 

S.11). Nedenstående tekst tager udgangspunkt i bogen ‘Pædagogiske begreber’ s. 11-13, der 

beskriver den didaktiske relationsmodel: 

 Modellen kan bruges til en faglig vurdering og til analyse af den planlagte undervisning, og 
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berører seks områder der alle spiller sammen. Læringsforudsætninger tager udgangspunkt i de 

kompetencer og forudsætninger som børnene allerede har. At skabe et hurtigt overblik over 

børnenes kunnen, er vigtigt for at kunne skabe et niveaupassende undervisningsmateriale. 

Rammefaktorer omhandler de rammer, der findes i den gældende institution. Her menes bl.a. 

institutionens regler, normer og vaner, men det kan også være tilknyttet økonomi og 

lovgivning. Rammefaktorerne sætter altså rammer for den gældende aktivitet. Mål sættes for 

at sætte ord på, hvad man ønsker at opnå med den gældende aktivitet. Målsætningen bidrager 

til faglige refleksioner hos læreren, så det er klart hvad formålet med den konkrete aktivitet er, i 

forhold til børnenes læringsproces. Indhold beskriver aktiviteten og sammenhængen med 

målsætningen. Læreprocessen beskriver aktivitetens læringsmæssige elementer og hvordan de 

inddrages. Her besluttes lærerens rolle i forhold til børnenes læringsproces, i form af hvordan 

og i hvor høj grad de skal inddrages. Vurdering er den sidste del, hvor der laves en vurdering af 

børnenes udbytte af aktiviteten.  

Denne model har vi brugt som et hjælpemiddel til at vurdere hvorvidt vores app, kan bruges 

som en del af undervisningen for en folkeskoleklasse. 

Den digitale dannelse  

På baggrund af, at børn i Roskilde kommune i indskolingen, får tildelt en it-enhed i form af en 

IPad, til brug i skolemæssigsammenhæng (Petersen, H. Roskilde Kommune, 2019), er det her 

relevant at kigge på den it-integrerede undervisning. 

De tre grundkompetencer at læse, skrive og regne, har førhen været omdrejningspunktet for 

grundskolens undervisning. Disse er selvfølgelig stadig essentielle, men sat i forhold til det 21. 

århundrede netværkssamfund er de ikke længere tilstrækkelige. (Sørensen & Levinsen, 2014). 

Her er information-, medie- og it-kompetencer nogle nye grundkompetencer, som den enkelte 

må besidde i forlængelse med at kunne begå sig i skole-, uddannelsessystemet, arbejdspladsen 

i kulturlivet og som borger i samfundet. (Sørensen & Levinsen, 2014). Disse digitale 

kompetencer er derfor essentielle for at fungere og handle i det 21. århundrede og overføres til 

en begrebstilstand; digital dannelse. (Sørensen & Levinsen, 2014)  

Smartphones og tablets har infiltreret dagligdagen og har også fundet sin vej til diverse 

daginstitutioner og skoler. Nu til dags kan mange børn navigere i elektroniske devices, før de 

kan læse en bog. Jeppe Bundsgaard der har forsket i fagdidaktik og it igennem 15 år, beskriver 

digital dannelse således: (Bundsgaard, J. 2017. S.10).  

“At kunne anvende og opføre sig ordentligt med teknologi, at kende teknologiens rolle i 

vores fælles liv, forholde sig til udfordringer og deltage engageret i at forstå og handle i 

forhold til de muligheder og udfordringer teknologier giver for os i vores fællesskaber, i 

vores samfund og som individer” (Bundsgaard, J. 2017. S. 12).  
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I dag vægtes andre færdigheder end at læse, skrive og regne lige så højt, og børn skal lære at 

læse multimodalt på nettet (Bundsgaard, J. 2017. S. 13). Opsætningen af hjemmesider, er ikke 

som vi kender det fra en bog. Man skal ikke længere nødvendigvis læse fra venstre til højre og 

oppefra og ned. Derudover bliver der kommunikeret med farver (Bundsgaard. J. 2017. s.14), 

som senere vil blive uddybet i rapporten.  

Ifølge forsker Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen er it allerede en del af børns hverdag 

inden de starter i skole. Her uddyber Sørensen og Levinsen, at børn ned til 4-årsalderen kan 

navigere rundt på en tablet. Børn finder det derfor vigtigt at anvende deres skrive og 

læseredskaber samt færdigheder til at kunne navigere rundt i de sociale medier (Sørensen & 

Levinsen, 2014 side 13-15).   

Tidligere forskning i it-integrerede læring og undervisning viste, at elevers digitale produktion, 

it-integreret undervisning og multimodal produktion kan medvirke til at facilitere elevernes 

læringsprocesser, kvalificere deres faglige læringsresultater og støtte differentieret 

undervisning. (Sørensen & Levinsen, 2014 side 13-15).  

It kan altså gøre en stor forskel for elevernes læring og it kan reelt kvalificere elevernes faglige 

læring, når den inddrages fagligt relevant og didaktisk gennemtænkt. (Sørensen & Levinsen, 

2014 side 13-15). 

“De synes det er sjovt at bruge it, og mange har et brugerniveau, som skolen med stor 

fordel kan videreudvikle og udnytte som en drivkraft i skoleundervisningen.”  

(Sørensen & Levinsen, 2014 s. 13) 

Klimaangst 

Hvorfor opstår klimaangst og hvordan kan det forebygges? 

En vigtig tematik i arbejdet med børn og klimaforandringer, er det nyopstået fænomen 

”klimaangst”. Da klimaangst er et forholdsvist nyt fænomen, som først er ved at etablere sig, er 

det begrænset hvor meget teori, der beskriver dette. Vi inddrager forskellige forskere, og deres 

syn på hvordan de vil definere angsten, og hvad den kan have af betydning for individet. I 

udarbejdelsen af et klimaorienteret curriculum, er det vigtigt at have fokus på at informere 

børnene tilstrækkeligt, så de får den fornødne viden, men samtidig have i mente, at et emne 

som global opvarmning, hurtigt kan virke skræmmende for børn. Dette er vigtigt for at undgå, 

at der opstår klimaangst hos børnene. Derfor er det vigtigt at have grundlæggende kendskab til 

teorier om angst.  

 

Naturlig- og sygeligangst 

Mads Dahlgaard, der er uddannet psykoterapeut, beskriver angst som noget der kan opdeles i 

naturlig angst og sygelig angst. Naturlig angst opstår blandt andet hos nybagte forældre, der 

lever med en konstant frygt for deres barns ve og vel. Denne angst presser forældrene, til at 
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gøre deres bedste for at passe på deres barn. Denne form for angst, er en 

overlevelsesmekanisme, der har sørget for at mennesket har overlevet. Derudover har den 

naturlige angst haft en gavnlig effekt i form af påpasselighed, når vi har været ude at jage, hvor 

pludselige lyde har sat gang i vores alarmberedskab. (Dahlgaard, M. 2014). Den sygelige angst 

opstår, når den naturlige angst ikke længere kan forløses. Den uforløste angst, hober sig derfor 

op, og resulterer i ængstelig adfærd. Dahlgaard beskriver at nutidens angst, især udspringer af 

frygten for at præstere dårligt. Han argumenterer for at denne angst kan fører til, at man gør sit 

bedste for at opnå et godt resultat, og derfor yder man mere, end hvad man ville have gjort, 

hvis man havde været foruden angsten. Derudover konkluderer Dahlgaard at den naturlige 

angst skaber dynamik, der fører til impulsive handlinger, som fører til kreativitet og dermed 

skaber en menneskelig udvikling. (Dahlgaard, M. 2014).     

“Angsten er livets dynamiske faktor, der forcerer impulsive handlinger, der giver 

kreativiteten liv og presser det enkelte menneske til at udvikle sig. Uden denne angst 

ville tilværelsen være farveløs og flad, aldeles flad” (Dahlgaard, M. 2014).  

Ifølge Dahlgaard er angsten derfor vigtig for menneskets overlevelse, men også for det enkelte 

individs udvikling. Det er først når angsten går fra det naturlige til det sygelige, at der opstår et 

problem.  

David Sobel som underviser i miljø, beskriver klimaangst som en frygt for miljøforringelse og 

miljøproblemer (Sobel, D. 1996). Sobel argumenterer blandt andet for at børn udvikler denne 

frygt, fordi de ikke oplever verdenen med deres egne øjne, men derimod kun høre de negative 

konsekvenser fra medierne:  

”Children are disconnected from the world outside their doors and connected with 

endangered animals and ecosystems around the globe through electronic media.” 

(Sobel, D. 1996. S.1) 

Sobel er fortaler for, at man ikke skal prakke klimaproblematikkens konsekvenser ned over 

børnenes hoveder. Han er bekymret for, at hvis børn for tidligt bliver konfronteret med 

klimaproblematikken, opstår der er en håbløshed, der demotiverer dem. (Sobel, D. 2007. S.15). 

Dog ønsker han at der skal handles i forhold til klimaproblematikken, og han begrunder, at hvis 

vi ikke informere børnene om problematikken, ender de med at blive ligeså grådige og ligeså 

store forbrugere som deres forældre (Sobel, D. 2007. S.15).   

Lektor i bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaard forklarer en kompleksitet ved 

klimaangst, fordi man reelt har noget at være bange for. Ved andre angstformer er frygten 

ubegrundet i den forstand, at frygten ikke har en begrundet eksistens. Derfor kan angsten 

oftest trænes væk, ved at konfrontere det man er bange for. (Hindse, C. 2019). Nygaard 

belyser, at medierne har en for negativ dækning af klimaforandringerne. Han argumenter for 
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ligesom Sobel, at hvis medierne kun appellerer til frygten hos individet, og fortæller hvad det 

ikke længere må – som at spise oksekød og køre bil -, så mister individet håbet, og bliver ikke 

inspireret til at gøre en indsats (Hindse, C. 2019). Derfor efterlyser Nygaard en mere positiv 

formidling, og at medierne bliver bedre til at tegne et mere positivt billede af problematikken. 

Nygaard diskuterer også om en smule klimaangst, kan virke som en motiviationsfaktor, til at et 

individ vil gøre en forskel. Derudover argumentere han for, at man kan afhjælpe sin klimaangst, 

i form af at handle og gøre noget godt for klimaet. Handlingerne kan føre til en 

tilfredshedsfølelse, og en følelse af at man kan gøre en forskel. (Hindse, C. 2019).  

I udarbejdelsen af vores læringsapp, har vi haft de forskellige teorier og tanker i mente. Vi 

ønsker bestemt ikke at skræmme børnene eller få dem til at miste håbet, så de ender med at 

blive handlingslammet. Vi ønsker at motivere dem til at gøre en forskel i deres eget liv, og blive 

opmærksomme på, hvad der er klimavenligt og hvad der ikke er. Vi vil ikke sætte hele 

klimaproblematikken på børnenes skuldre, men derimod bryde problemet ned, så det er mere 

håndgribeligt. Derudover fokuserer vi på, hvad børnene rent faktisk kan gøre, for at give dem 

en følelse af at de kan gøre en forskel, så vi ikke maler fanden på væggen. Vi har valgt denne 

tilgang på baggrund af bl.a. Sobels teorier om, at vi skal være påpasselige, når vi informerer 

børn om klimaproblematikken. Børnene skal ikke blive overvældet eller udvikle klimaangst ved 

brug af appen, og derfor bestræber vi os på at have en positiv tone i formidlingen af materialet, 

med et budskab om, at de kan være med til at gøre en forskel. Samtidig håber vi at 

klimaorienteret undervisning, vil inspirerede børnene til selv at tage initiativ, til at gøre andre 

klimavenlige tiltag i deres hverdag.   

 

Etik  

Igennem projektets udvikling, vil der løbende blive diskuteret etik. Denne teori bunder i at 

kunne at argumentere for, hvorfor projektets design er etisk relevant og forsvarligt. Herunder 

brug af videnskab i forbindelse med etik. Her forsøger videnskaben at afdække hvordan verden 

er indrettet, mens etikken omhandler spørgsmålet om, hvordan verden burde være indrettet. 

Her bruges koblingen mellem etik og videnskab til at sige noget om hvilket ansvar som ligger til 

grund for anvendelsen af en ny teknologi (Henriks, W. F., Fredensen, S. W. 2008 s. 108-119). 

Den etiske dimension vil blive videre brugt i diskussionen. Her skal den bruges til en vurdering 

og diskussion på baggrund af projektet design, og om hvorvidt det er etisk forsvarligt at trække 

børn ind i klimaproblematikkerne, samt overvejelserne omkring berøringen af børns 

urørlighedszone.  
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Teorier bag design og konstruktion 

I dette afsnit ønskes en uddybning af teorierne feedback, affordance, farveteori og design til 

børn. Disse teorier har hjulpet projektets vision til designløsningen.   

 

Feedback 

Feedback har den funktion at fortælle brugeren at en handling er blevet udført. Donald A. 

Norman beskriver feedback som en vigtig del af et design, og sammenligner et design uden 

feedback, som at tegne med en blyant, uden at den laver et mærke. Vi mennesker har altså 

brug for en belønning i form af feedback som bekræfter, at vi har gjort det korrekt. Et godt 

eksempel på feedback, er de gamle telefoner, med store trykknapper, der giver en lyd, når man 

trykker på dem. Lyden fungerer som en feedback, der fortæller, at knappen er blevet trykket på 

(Norman, D. 1988. S. 27-28). 

Affordance 

Et kriterie for et godt design, er at det skal være let at anvende, og let at forstå hvad formålet 

med designet er (Rold, M. 2019. S. 205). Et godt design skal derfor kunne forstås og bruges 

nemt og hurtigt, der skal ikke følge en brugsanvisning med til hvordan det skal bruges (Rold, M. 

2019. S. 205-206). Professor Donald A. Norman beskriver i “The design of everyday things”, at 

affordance er små fingerpeg ved en genstand, der skal fortælle hvordan den skal bruges. Et 

design affordance skal derfor give et hurtigt fingerpeg om hvordan det skal anvendes, og det 

samme gælder også for interfacedesigns. Der opstår et problem, når et designs affordance ikke 

stemmer overens med dens funktion (Rold, M. 2019. S. 206). I Morten Rolds bog om 

interfacedesign, tager han et klassisk eksempel op, der illustrerer en affordance, der ikke er i 

overensstemmelse med designets funktion (Rold, M. 2019. S. 206). 

I vores designproces af appen, har vi været opmærksomme på, at der skal være en vis 

affordance. Det skal være let at forstå hvordan designet skal bruges. Derfor har vi haft fokus på 

at holde designet, så enkelt som muligt, så der ikke er unødvendige elementer, der forstyrrer og 

påvirker designets affordance. Derfor har vi også lavet flere designevalueringer, hvor vi 

observerede hvordan eleverne interagerede med vores app. Her havde vi fokus på, om de 

forstod, hvordan appen skulle bruges og om der var noget der forstyrrede dem.  

Farveteori 

I designprocessen af vores app, har vi gjort brug af farvetorier. Vi har dermed valgt at beskrive 

de essentielle farver, som vi gør brug af i vores design. Generelt for farver gælder det, at de har 

en indvirkning på vores sanser og følelser. Farver har stor indflydelse på hvordan brugeren 

opfatter designet, i vores tilfælde en app, og hvordan budskabet kommer ud. Derfor er det 

vigtigt, at man i sin designproces, tænker grundigt over sit farvevalg (Rold, M., 2019. 173-182).  
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Vi associerer de forskellige farver med forskellige følelser. Rød, gul, grøn og blå er nogle 

gennemgående farver, som vi bruger flere gange i appen, og deres betydning og opfattelse er 

derfor beskrevet forneden. 

• Rød er en farve der er forbundet med kærlighed, men associeres også med fare. Rød er 

også den farve vi kender fra lyskrydset, der betyder at man skal stoppe (Edwards, B. 

2006. s. 174). 

• Grøn er naturens farve, og mange associerer den ofte med natur og bæredygtighed.  

Grøn er også en farve, der er kendt fra lyskrydset, og betyder at man må gå over vejen, 

derfor kan farven også associeres med, at noget er godt eller i orden. (Rold, M. 2019. s. 

173-182). 

• Gul er en farve der associeres med glæde, optimisme og håb. Derudover er farven gul 

også kendt fra lyskrydset, hvor det associeres med det at være mellem to punkter. 

(Rold, M. 2019. 173-182).  

• Blå associeres ofte med tillid, succes og harmoni (Edwards, B. 2006. s. 180). Blå opfattes 

som en rolig farve, og det er derfor heller ikke et tilfælde, at så mange sociale medier 

gør brug af denne farve i deres layout. Heriblandt Facebook, Twitter og LinkedIn (Rold, 

M. 2019. 173-182). 

 

Design til børn 

Ved design til børn, skal man have i mente, at børn er anderledes fra voksne. Derfor kan det 

være svært som designer at udvikle interface design til børn, fordi man ikke kan drage på egne 

erfaringer, da man ikke længere er et barn (Aziz, N. 2013). Nor Azaz Abdul Aziz Som har skrevet 

”children’s interaction with tablet applications: gestures and interface design”, har undersøgt 

hvordan børn i alderen to til tolv år interagerer med interface design så som tablets (Aziz, N. 

2013). I følge Aziz skal apps være aldersorienteret, for at de kan være så effektive som muligt. I 

sine undersøgelser, har Aziz konkluderet ud fra 100 observationer, at der gennemgående bliver 

brugt 7 forskellige håndbevægelser i apps udviklet til børn. Disse bevægelser er at trykke, slide, 

knibe, rotere, trække og slippe (Aziz, N. 2013). Aziz belyser, at der med brug af tablets opstår 

nye problemer, fordi man ikke modtager den samme fysiske feedback, som man kender fra 

“hårde” knapper fra eksempelvis en gammeldags telefon (Aziz, N. 2013). Aziz henviser til 

studier, der forklarer forskellige guidelines til at designe apps til børn i alderen 7-10 år. 

Heriblandt at appens knapper skal være store, så de er lette at trykke på. Derudover skal der 

ikke være funktioner for tæt på kanterne, da børn har lettere ved at komme til at trykke på 

noget ved en fejl, når de holder en tablet, derfor skal der være få muligheder at trykke på. Til 

sidst gælder det, at visuel feedback skal forekomme ved hvert tryk på tabletten (Aziz, N. 2013).  
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Caseafsnit - Skolereformen 

Hvordan udtrykker klima sig på skemaet i den nuværende folkeskolereform og hvilke allerede 

eksisterende undervisningsmaterialer findes?  

Folkeskolelovens § 1 omhandler folkeskolens formål, og her står der beskrevet således: 

“Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 

mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre 

lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for mennesket samspil med naturen og 

fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Folkeskoleloven, (2018.)). 

Her fremgår det, at folkeskolen skal give et grundlag for eleverne, som forbereder dem på deres 

videre uddannelse, men også på samfundet, omverdenen og historien. Derudover skal 

folkeskolen bidrage til at give eleverne en forståelse for det samspil, der findes mellem 

mennesket og naturen. Det fremgår ikke i den nuværende skolereform, at der skal undervises i 

global opvarmning og klimaforandringer. Til gengæld står der under § 5, der omhandler 

folkeskolens obligatoriske undervisning: 

“Det forudsættes, at læreren i sine overvejelser om indholdsvalg tager udgangspunkt i 

børnenes omverden med henblik på at give dem begreb om naturfaglig tankegang og 

metode. Undervisningen bør tilrettelægges således, at eleverne får mulighed for at 

udføre eksperimenter og arbejde med praktiske opgave, og således at eleverne kommer i 

kontakt med den natur- og menneskeskabte omverden.” (Folkeskoleloven. 2018).  

Det betyder at skolen skal kunne gøre det muligt for børnene at vide, hvad der sker ude i 

verden, og give dem en kontakt med den natur- og menneskeskabte verden. Derudover 

fremgår det at fysik/kemi, biologi og geografi først er fag, som eleverne bliver undervist i, når 

de kommer til 7. klasse. Inden da fra 1.-6. klasse har eleverne undervisning i natur/teknik, der 

skal skabe indsigt og forståelse for arbejdsmetoder i naturfag (Folkeskoleloven, 2018). 

Natur/Teknik skal have elementer af biologi, geografi og fysik/Kemi, og skaber derfor en 

grundforståelse for fagene (folkeskoleloven. 2018).   

Caseafsnit - Den Grønne Rygrad 

Den Grønne Rygrad er et undervisningsmateriale, der er udviklet af tænketanken CONCITO, 

hvor der undervises i klimaproblematikkerne. Disse understøttes i et undervisningsforløb til 

fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik i en bæredygtig retning. Det gøres ved en 

sammenhæng mellem verden udenfor klasselokalet og de naturvidenskabelige kompetencer 

som at dyrke, opleve, regne og være kreativ. Målet med Den Grønne Rygrad er at give et 

naturligt omdrejningspunkt i de tidligere nævnte fag. (Den Grønne Rygrad, s.d). 
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De undervisningsmaterialer Den Grønne Rygrad tilbyder er inddelt i niveau fra mellemtrin, 

udskoling, STX og HTX. Undervisningsmaterialet der er rettet til mellemtrinet, handler om at 

lære igennem øvelser og forsøg. Det skal hjælpe børn med en bedre forståelse for 

klimaforandringernes naturvidenskabelige forklaringer, mekanismer og mulige løsninger 

(Klimambassaden undervisningsmateriale, s.d.). Hos udskolingen er undervisningsmaterialet 

målrettet til at finde løsninger og inddrage eleverne i aktivt at finde fremtidsløsninger. 

(klimaambassaden undervisningsmateriale, s.d.). Ved erhvervsuddannelserne indeholder 

undervisningsmaterialet temaer som klima og bæredygtighed. Det bliver brugt i anledning til 

samfundsfaglige og naturvidenskabelig forløb som går ud på at inddrage eleverne til at blive 

løsningorienterede i fremtiden (klimaambassaden undervisningsmaterialet, s.d) 

Caseafsnit – CO2 aftryk klimapyramiden, transport og elektronik  

Klimapyramiden 

Til udviklingen af vores app, gør vi brug af en klimapyramide udviklet af fødevarestyrelsen. 

Klimapyramiden er en gruppering af råvarer som regnes efter klimabelastninger pr. kg. råvare. 

Klimapyramiden giver en oversigt over produktionen af fødevarer, angivet som kg CO2-

ækvivalent (Møller-Olsen, K.,2009, s.11). Der ses i klimapyramiden, forskellige råvarer, i 

forskellige niveau af CO2 -belastning. Den røde del, som er, vist i toppen af klimapyramiden 

viser de mest CO2 belastende fødevare, mens bunden af klimapyramiden, altså det grønne, 

viser de fødevarer med den laveste CO2 belastning (Møller-Olsen, K.,2009, s.11). 

 Transport og elektronik CO2 -tryk 

Projektet sætter også fokus på transport, og hvilket klimaaftryk de forskellige 

transportmuligheder har. Derfor har vi også valgt at inddele de forskellige transportmidler i 

farver og kategorier, som vi har gjort med fødevarerne. Transportmidlerne er inspireret af, og 

tager udgangspunkt i Green match’s tabel over transportmidlers CO2 -udslip pr. Km. (Nielsen R. 

H., 2019). 

 

(Billede 3, Green match) 
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Projektet har også et fokus på at oplyse børn omkring hvilken elektronik der giver det højeste 

CO2 -udslip. Projektet baserer bl.a. oplysninger omkring elektronikkens forurening på Green 

Minds beregninger og oplysninger. Her kan vi se at noget af det, der forurener mest ved 

elektronik, er når det bliver smidt ud og ikke bliver genanvendt. Herunder er der flest 

smartphones der bliver smidt ud af elektroniske materialer (GreenMind og Miljøet, s.d.) 

Metode 
Interview med børn som informanter 

Da projektets interviews har taget udgangspunkt i børn, er det relevant for os at kigge på de 

forskellige tilgange og teknikker, der er udarbejdet til at interviewe børn. Disse tilgange bliver 

brugt og anvendt til at kunne indsamle projektets empiri.   

 

Dette projekts empiri vil blive indsamlet ved kvalitative undersøgelser af interviews med børn. 

Fremgangsmåden for de foregående interviews bliver lagt på baggrund af videnskabelig 

forskning af interviews med børn. De videnskabelige fremgangsmåder som projektet 

udarbejder de metodiske overvejelser fra, bliver anvendt fra den forskningsbaseret bog 

Interview med børn, som er skrevet af professorer i barndomsforskning og samfundsvidenskab 

(Kampmann J., Rasmussen K., Warming H. 2017). Som bogen selv refererer, så er disse 

videnskabelige tilgange ikke opskrifter eller metodiske modeller som projektet har kunne følge, 

men inspiration og refleksion til at kunne tilrettelægge et børne interview, samt undersøge det 

relevante i at inddrage børn i forskning. Bogen Interview med børn (Kampmann J., Rasmussen 

K., Warming H. 2017). fremhæver mindst tre forskellige typer af begrundelser for at interviewe 

børn: “En type har afsæt i børns rettigheder, en anden type har afsæt i etik, og en tredje type 

handler om den indsigt og forståelse, som skabes via interaktion, samtale og samskabelse 

mellem barn og forsker.” (Kampmann J., Rasmussen K., Warming H. 2017. s. 8). Her kan der 

også tales om, at forskning og børneinterview spiller en væsentlig rolle i forhold til at opfylde 

børns ret til at blive hørt. Ved det rigtige fokus og videreformidling af børns synspunkter og at 

kunne formidle børns betragtninger og udsagn, er vi voksne med til at understøtte det ansvar vi 

har for at retfærdiggøre børns livsbetingelser (Kampmann J., Rasmussen K., Warming H. 2017). 

På den måde kan man sige, at der er en demokratisk, juridisk og praktisk begrundelse for, 

hvorfor det er relevant at inddrage børn i forskning. Interview med børn adskiller sig i en vis 

grad fra interview med voksne. Børn kan have svært ved at sige fra undervejs overfor en 

‘magtfuld’ voksen. Derved kan man sige at vi som myndige voksne også har et ansvar når vi 

inddrager umyndige børn til at deltage i interviews. Derfor er graden af etiske overvejelser og 

ansvarlighed overfor børnene meget høj. Samtidig er der også den del overvejelser 

intervieweren skal tænke over inden der vælges at inddrage børn som informanter. Disse 

overvejelser bunder også i børnenes mulighed for egentlig at kunne bidrage til den forskning, 

da børn kan have svært ved at forholde sig til spørgsmålene samt at engagere sig i emner, som 
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for dem kan virke uinteressant. Samtidig er det også vigtigt at overveje, hvor langt vi kan tillade 

os at gå som interviewere, uden at vi overtræder børnenes urørlighedszone i vores søgen efter 

information og viden (Kampmann J., Rasmussen K., Warming H, s.99-100). 

Med de etiske overvejelser og børnenes rolle i forskningen i baghovedet, kan der udarbejdes et 

interview med forskellige tilgange.  

Tegneinterview 

Et tegneinterview er en hyppigt anvendt metode inden for interview og forskning af børn, hvor 

børns tegninger indgår som en primær eller sekundær datakilde (Kampmann J., Rasmussen K., 

Warming H. 2017 s. 99-100). Metoden er god at bruge indenfor interviews med børn, da den 

muliggør, at børn kan udtrykke sig på områder hvor emnet kan være svært for dem at sætte ord 

på. Tegningerne kan derfor virke rigtig godt som en form for støtteforanstaltning eller en 

“icebreaker”(Kampmann J., Rasmussen K., Warming H. 2017. s. 99-100).  

Semistruktureret interview 

Et interview kan være struktureret på mange forskellige måder. Ønsker man at få besvaret en 

række spørgsmål, og samtidig have en samtale med respondenten, kan man gøre brug af det 

semistruktureret interview. I det semistruktureret interview, planlægges nogle spørgsmål, man 

ønsker at få besvaret, men man følger dem nødvendigvis ikke til punkt og prikke. Derved har 

intervieweren kontrollen i interviewet, men giver samtidig plads til samtale og refleksioner hos 

respondenten. Det semistrukturerede interview er fordelagtigt, hvis respondenten kun skal 

interviewes en gang, og man derfor ønsker at høste så meget viden som muligt. (Aarhus 

universitet. Metodeguiden). På den måde bliver et semistruktureret interview en mulighed for 

informanten til at kunne reflektere og snakke mere åbent om emnet, hvilket ved især børn 

giver en større fylde til deres svar, ved de eventuelle små historier som følger med under 

interviewet. (Kampmann J., Rasmussen K., Warming H. 2017. s. 192). Vi vil derfor gøre brug af 

det semistruktureret interview, når vi interviewer børnene. Derudover vil vi interviewe børnene 

to og to, fordi ifølge Jan Kampmann kan et enkeltmandsinterview være en skræmmende og 

utryg oplevelse for mindre børn (Albrechtsen, C. 2019, 16. maj). Ved udarbejdelsen af 

interviewspørgsmålene vil vi udarbejde nogle hovedspørgsmål, som vi ønsker at få svar på. 

Derudover vil vi starte interviewet ud med nogle lette spørgsmål, så som navn og alder. Disse 

lette spørgsmål skal skabe en tryghedsfølelse ved en god start på interviewet, hvor 

respondenterne føler at de kan svare på spørgsmålene. (Andersen, D., Kjærulff, A. 2003).  

Interviewer-effekt 

En kilde til fejl som hyppigt opstår ved interviews, er den såkaldte interviewer-effekt. (Pries-

Heje, J. forelæsning nr. 5, 8. oktober 2019). Interview-effekten er lagt på baggrund af, at det er 

mennesker der interviewes og derfor vil et interview ofte være farvet af interviewerens 

tilstedeværelse. Dette kan betyde; at respondenten svarer det som han eller hun tror man 

gerne vil høre; at respondenten ønsker at gøre indtryk; at respondenten har en tendens til at 
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svare positivt frem for negativt; at respondenten misforstår spørgsmål; at respondenten husker 

forkert (Pries-Heje, J. forelæsning nr. 5, 8. oktober 2019). 

 

Interviewprocessen  

Vores interviews var opstillet således, at børnene blev interviewet to og to, så de ikke følte sig 

intimideret. Interviewenes blev lydoptaget, og det virkede ikke til at genere børnene. Vi 

startede vores interviews med at lave en briefing, så eleverne blev sat ind i, hvad der skulle 

foregå. Vi stillede børnene nemme spørgsmål for at skabe en tryghedsfølelse og en tillid til os 

som udefrakommende interviewer. Interviewene var semistruktureret, så vi fulgte ikke et 

manuskript til punkt og prikke, og interviewet foregik derfor mere som en samtale. Dog havde 

vi nogle hovedspørgsmål, som vi ønskede at få besvaret. Til sidst lavede vi en kort afsluttende 

briefing, hvor vi rundede af med børnene parvis og i klassen. Børnene var under hele forløbet 

meget interesseret i, at få lov til at være med til interviewundersøgelserne. Ved nogle af 

interviewene blev der uddelt papir og blyant, så eleverne kunne tegne under interviewet. 

Mange af børnene valgte ikke at tegne under de foretaget interviews, mest på grund af at det 

var en sjov oplevelse for dem at blive interviewet. De børn der valgte at tegne, havde også en 

lille tendens til at miste en smule fokus i løbet af interviewet, derfor varede disse interviews 

ofte lidt længere end de andre. Til gengæld blev de tegninger tegnet med associationer til 

spørgsmålene, herunder tegninger af cigaretskod, plastikflasker og natur. Under interviewene 

adspurgte vi eleverne om deres viden om global opvarmning, og hvilke tiltag, de gjorde 

derhjemme eller i skolen. Derudover spurgte vi også ind til deres brug af iPads i undervisningen. 

Dette er vigtigt for os at vide, i forhold til vores designløsning, da vi indtil videre ønsker at 

designe en læringsapp. Vi fik mange gode og brugbare svar til vores projekt, men vi oplevede 

også, at eleverne til tider havde svært ved at holde fokus, og interviewene hurtigt røg ud på et 

sidespor. Efter interviewene kunne vi hurtigt konkludere, at der var en generel forståelse for at 

global opvarmning og klimaforandringer er en dårlig ting, men at de fleste ikke kunne uddybe 

hvorfor. Mange af eleverne gjorde også mange forskellige tiltag i form af bl.a. affaldssortering 

og genbrug. Forneden vil vi kort beskrive, hvordan interviewene er forløbet, og vi vil senere 

analysere og fortolke vores data i analysedelen.  

3.klasse 

Interviewene med 3. klasses eleverne havde cirka en varighed af 20 minutter. Her fik vi 

interviewet otte elever. Eleverne var meget venlige og prøvede at besvare spørgsmålene så 

godt som muligt. Hvis interviewene tog en drejning hen på et andet emne, var eleverne gode til 

selv at få interviewet tilbage på det rette spor og opsøge emnet igen. Vores henblik med 

interviewene var, at børnene havde mere eller mindre ‘frie tøjler’ til at tale om de ting de kom i 

tanke om. På den måde prøvede vi at undgå at ‘lægge ord i munden’ på børnene eller pege 

børnene i en bestemt retning. Det virkede til at eleverne oprigtigt var interesseret i emnet, og 
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de var gode til at sætte ord på deres tanker og viden omkring emnet. Generelt for 3. klassen var 

der en meget fælles forståelse på emnet, hvor alle børn havde stort set samme viden og tilgang 

til emnet.    

 2. klasse 

Interviewene med 2. klasses eleverne havde cirka en varighed af 10-15 minutter. Her fik vi 

interviewet 23 elever parvis. Allerede fra starten af interviewene, var det tydeligt, at eleverne 

ikke vidste så meget omkring emnet i forhold til de sidste interview i 3. klasse. Oftest manglede 

de meget støtte gennem interviewene og her måtte vi udvide vores interviewspørgsmål med 

andre ord og vendinger eller spørgsmål til noget de forstod sig nogenlunde på. Mange af 

spørgsmålene krævede også en omformulering op til flere gange med en mere konkret og 

‘peget’ retning, da børnene havde svært ved at forstå sig på emnet. Derfor måtte vi som 

interviewer op til flere gange prøve at opsamle hvad de egentlig forstod ved de forskellige 

introducerede begreber. Op til flere gange observerede vi, at begreber som eksempelvis CO2 og 

global opvarmning var ord de havde hørt før derhjemme, og i fjernsynet, men vidste ikke 

betydningen af disse. Andre begreber som eksempelvis klimaudfordringer og madspild havde 

de en helt anden forståelse af, end begrebets egentlige definition. Ved vores interviews i 2. 

klasse, opnåede vi hurtigt en teoretisk mætning, fordi at eleverne utrykte hvad de tidligere 

interviewede elever allerede havde udtrykt. (Aarhus Universitet. Metodeguiden: teoretisk 

mætning. s.d.). I bagklogskabens lys kunne vi have nøjes med at interviewe 10 børn i 2. klassen.  

Afgrænsning af interviewet                                                                

Nogle af spørgsmålene kunne godt ende med at blive for ledende, og dette er vi 

opmærksomme på kan være en fejlkilde, men alligevel en relevant fejlkilde, da vores 

undersøgelser blev mere udspecificeret på de områder.  

Grundet lydoptagelse til vores egen gavn, fik nogle af børnene desværre ikke lov til at blive 

interviewet af os for deres forældre. Trods de få forældretilladelser som faldt fra på grund af 

lydoptagelsen, konkluderede vi, at det ville gavne vores projekt at have lydoptagelsen med. 

Dette begrundes generelt med, at interview med børn generelt kan gå hen og blive ret flyvske 

og derfor vigtigt for os, at kunne vende tilbage til lydoptageren og undersøge de ‘små guldkorn’ 

som børnene indirekte får givet os i deres fortællinger.  

Meningskondensering 

For at analysere vores interviews på bedst mulig vis, vil vi lave en meningskondensering. Vi skal 

transskribere vores interviews, og efterfølgende lave nogle hovedkategorier. For at dette skal 

give mening, er det vigtigt at vi får børnene til at sætte mange ord på deres svar. (Kvale, S., 

Brinkmann, S. 2015. S 267-271.). ”Når koderne eller kategorierne ikke skal udvikles før 

gennemførelsen af interview og analyse, er det vigtigt, at man i løbet af interviewene får 

righoldige beskrivelser af de specifikke fænomener, der skal kodes eller kategoriseres.” (Kvale S., 
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Brinkmann S, 2015. s 267-271). Hovedkategorierne vil give os et større overblik over de 

forskellige emner der bliver spurgt ind til, og forhåbentligt samle og overskueliggøre de vigtigste 

hovedpointer fra børnene som vi kan bruge. Efterfølgende vil vi udarbejde en tekst, der vil vise 

børnenes forståelse for den globale opvarmning.  

Design og konstruktion metoder 
Storyboard teknikken 

For at løse vores designdel i projektet ønsker vi at gøre brug af den kreative og videnskabelige 

storyboardteknik. Denne metode anvendte vi til Design og Konstruktion eksamen, og 

storyboardet er derfor allerede i databasen, men vil også være vedhæftet som bilag til dette 

projekt. Storyboardteknikken er en generativ kreativ metode indenfor design og konstruktion. 

Metoden vil blive brugt til at hjælpe os visualisere hvordan det færdige designprodukt skal 

anvendes i praksis. Derudover også en bedre forståelse for, hvad der er det vigtigste i designet 

at fremhæve, sådan så det giver den bedste mening for brugeren (Rold, M. 2019. S. 95).  

Designrationale 

“Rationalet kan fremkomme ved, at man i en designproces, fra behov eller problem til 

færdigkonstrueret og –evalueret design-artefakt, systematisk nedskriver alle 

beslutningsalternativer og argumentation for hvilket alternativ der blev valgt.” (Design og 

konstruktion, forelæsning nr. 3).  

Designrationalet vil være en hjælp for os, da det vil give en bedre begrundelse og forståelse for, 

hvorfor vi vælger det bestemte design som vi gør, altså en læringsapp, og ikke et brætspil, video 

eller kampagne som vi bl.a. også havde oppe og vende som en mulig designløsning. Denne 

metode vil blive anvendt i analysedelen Designrationale.   

CCM4DSR – Colored cognitive mapping - for design science research. 

Colored cognitive mapping er en visuel og grafisk teknik. Denne metode anvendte vi til Design 

og Konstruktion eksamen, og storyboardet er derfor allerede i databasen, men vil også være 

vedhæftet som bilag til dette projekt. Denne metode kan bruges til forståelsen af forskellige 

ting i Design og konstruktion, for eksempel kan det bruges til at forstå et problem der skal løses, 

til at udvikle en fælles forståelse, eller kreativt at identificere alternative måder, at løse et 

problem på. (John R. Venable, 2014) Ved colored cognitive mapping, vil der gøres brug af 

farverne grøn og rød, for nemmere at kunne anskue, hvad der er et problem i designløsningen 

og hvad der er en mulig løsning. (John R. Venable, 2014)  

Teknikken vil hjælpe os med at strukturere vores design bedre, og til at give os en bedre 

forståelse for, hvordan vores design kan blive løst på den bedste måde. Det vil vi gøre ved bl.a. 

at kigge på fordele og ulemper samt løsninger og problemer ved vores design.   
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Designevaluering 

Evalueringen af designproduktet og processen er essentiel for udviklingen af designet. Derved 

er designevaluering et nøgleredskab i alle designs og et vigtigt videnskabeligt redskab. I dette 

projekts evaluering af designproduktet vil der blive gjort brug af ‘DSR Evaluation method’ 

(Venable, J. Pries-Heje, J. Baskerville, R. 2014). Herunder vil vi anvende evaluering sektionen 

‘formative’ evaluerings framework, hvori evalueringen tager udgangspunkt i en formning og 

forbedring af ny og bedre version (Venable, J. Pries-Heje, J. Baskerville, R. 2014 s. 79). Under en 

formativ designevaluering vil der anvendes field experiment og collect client feedback (Pries-

Heje, 9.10.2019, forelæsning nr. 6, egne noter). Field experiments ligger til grund for testning af 

designets målgruppe og praktiske vurdering, mens collect client feedback vil ske gennem en 

fagkyndig evaluering af designets formål i praksis (Pries-Heje, 9.10.2019, forelæsning nr. 6, egne 

noter). 

Field experimentet ses udfoldet i brugervenlighedsanalyse. Meningen med denne 

designevaluering er, at den skal kunne fremvise designets anvendelighed og effektivitet. Den 

skal også kunne afgøre om vores produkt kan have eventuelle bivirkninger eller uønskede 

konsekvenser ved anvendelsen, som vi har overset. (Pries-Heje, 9.10.2019, forelæsning nr. 6 

designevaluering, designevaluering, egne noter). Ved evalueringen af appen sammen med 

børnene vil vi gøre brug af tænke højt metode, hvor respondenten afprøver prototypen 

samtidig med at der fortælles indtryk af prototypen, hvad der ses og hvad der trykkes på. 

Dermed kan vi bedre forstå, hvad der fungerer ved designet, og hvad der kan virke forvirrende 

eller lignende. (Pries-Heje, 9.10.2019, forelæsning nr. 6 designevaluering, egne noter). Denne 

interview-metode har denne ide - som navnet antyder - at respondenten fortæller til 

intervieweren hvilke handlinger han eller hun nu ønsker at trykke og eller hvad han eller hun 

tænker om det adspurgte spørgsmål. Dette vil give et mere tankemæssigt-indblik for 

intervieweren, da respondenten tænker sine valg og tanker højt (Pries-Heje, 9.10.2019, 

forelæsning nr. 6 designevaluering, egne noter). Denne metode er relevant i designevaluering, 

da intervieweren kan sætte sig ind i målgruppens brug og tanker omkring designet. Bliver 

brugeren for indadvendt skal intervieweren forsøge at spørge ind til emnet. I starten af 

evalueringen, er det vigtigt at give brugeren en succesoplevelse, og at understrege at 

eventuelle fejl i prototypen ikke er brugerens skyld, men derimod designet skyld (Pries-Heje, 

9.10.2019, forelæsning nr. 6 designevaluering, egne noter). 

I Collect client feedback vil læringsmateriale samt appdesignet blive sendt over mail til en 

evaluering af to fagkyndige lærer fra Lynghøjskolen. Begge lærere har kompetencer indenfor 

evaluering af undervisningsmateriale, It-udvikling i skolen, dansk, naturgeografi mm. I 

evalueringen vil begge lærer lave en undervisningsmaterialeevaluering af projektets appdesign 

og faglige indhold. Denne collect client feedback vil blive videre uddybet i analysedelen Collect 

Client Feedback – prototype 3.  
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Derudover vil vi i vores evalueringsproces anvende evaluering af projektprocessen. Her vil der 

løbende ske usystematiseret evalueringer i gruppen, samt systematiseret evaluering af 

designet. De usystematiske evalueringer er sket løbende i processen hvor ændringer sås 

nødvendige for den videre proces. De systematiserede evalueringer er sket som planlagte 

evalueringer af designproduktet. Her har vi efter en udviklet prototype selv evalueret 

prototypens formål. Derudover har vi anvendt de systematiserede evalueringer med henblik på 

at konstatere, at det frembragte design er en forbedring (Pries-Heje, 9.10.2019, forelæsning nr. 

6, egne noter).  

Den gode cirkel  

Den gode cirkel er en del af den kreative designproces, SPRINT. SPRINT er en metode til at 

udvikle ideer, på en hurtig fremgangsmåde (Knapp, J). 

 

Den gode cirkel viser hvor vigtigt det er at bygge en hurtig prototype, efterfulgt af en 

afprøvning eller evaluering. Efter dette kan man nemt gå i gang med en forbedret prototype. 

Cirklen skal gentages ind til det ønskede resultat.  

For at få en bedre forståelse for den gode cirkel, har SPRINT også udviklet den røde cirkel 

(Knapp, J). Ved denne cirkel vil man bruge længere tid på at udvikle en prototype (Knapp, J). 

Ved den gode cirkel vil man ikke bruge lige så lang tid på at producere en prototype, og man 

kan derfor ændre den og lave nye prototyper løbende, således at man får et godt resultat. 

For at komme frem til den bedste designløsning, vil vi gøre brug af “den gode cirkel”. 

Analyse 
I dette afsnit vil vi analysere vores empiri og undersøge børnenes viden om klimaforandringer 

og global opvarmning. For at skabe et større overblik, har vi lavet en meningskondensering, 

hvor vi samler hovedpointerne fra interviewene og de mest relevante citater, som herefter 

bliver analyseret og fortolket. Vi vil komme ind på hvilken grad børn forstår klimaforandringer 

og deres egen indvirkning. Derudover vil vi også analysere hvorfor klimaangst opstår, og 

hvordan vi mener den kan forebygges. Som nævnt tidligere er vores interviews ikke 

repræsentative for alle børn I Danmark, derfor kan vi kun sige noget ud fra de 31 børn vi har 

interviewet. Det er ikke alle 31 interviews, der er blevet transskriberet, men vi har 

transskriberet enkelte interviews, og ved de resterende har vi blot noteret de vigtigste 

hovedpointer og citater. Vi har forsøgt at kategorisere citaterne. Kategorierne har en 

sammenhæng, med de spørgsmål, som vi havde udformet til vores interviews.  
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I hvilken grad forstår børn i indskolingen sig på miljøet/klima og deres egen indvirkning? 

Børns viden omkring CO2 og den globale opvarmning 

For at lave den bedst mulige app der kan oplyse børn omkring klimakrisen og CO2, var det 

vigtigt igennem interviewene at få svar på hvad børnene egentlig ved om klimakrisen og CO2. 

Ved at få svar på dette, fandt vi ud af, hvad børnene ved om emnet i grove træk, og kunne 

derefter påbegynde en mere indkredset procedure på, hvad vi skulle oplyse børnene om, i 

vores designløsning.  

 

De mange forskellige svar vi fik fra dette spørgsmål, var meget tvivlrådige, og der kan skelnes 

forskel på svarene mellem 2. klasse og 3. klasse. I 2. klasse var børnene var ikke særlig 

forstående omkring hvad CO2 var, og var generelt meget usikre i deres besvarelser. I 3. klasse 

var besvarelse af dette spørgsmål med en generel forståelse for, at CO2 var noget dårligt, men 

ikke specifikt hvad det var.  

Dette eksempel tager udgangspunkt i et interview på Lynghøjskolen med to piger, fra 3. klasse.  

Respondent 1: ”Men altså jeg kan ikke rigtig finde ud af, er det sådan, at CO2 er det ikke 

det, der er det dårlige, som sådan nedbryder det vi sådan godt vil have… eller hvad?” 

Interviewer: ”Ja det er for eksempel, når man brænder olie af, så bliver der frigivet 

noget, og det er så CO2, og det ryger ud i atmosfærens.” 

1&2: ”Jaa… (forvirret).” 

Interviewer: ”Olie det får vi helt nede fra undergrunden af, helt dybt nede i jorden…” 

Respondent 1: ”Yes… (tvivlende).” 

Interviewer: ”Og det tager jo flere millioner år om at blive lavet, så når vi brænder olien, 

så det der var i olien, det ryger ud i luften” 

Respondent 1: ”Og det er ikke så godt eller hvad? (tøvende).” 

I dette interview udtrykker respondenten en usikkerhed omkring hvad egentlig CO2 er, og 

spørger derfor intervieweren. Da intervieweren forsøger at forklare det, er de to piger stadig 

forvirret og usikre på hvad det er. Det afsluttende spørgsmål fra respondent 1 “Og det er ikke så 

godt eller hvad?”, understreger at hun stadig ikke er sikker på problematikken. Dette illustrerer 

at global opvarmning og klimaforandringer er en problematik, der kan være svær at forklare for 

børn, og intervieweren forsøger derfor at forsimple problematikken. Da intervieweren forsøger 

at forklare problematikken, er det også med en smule tøven, fordi det er svært at forklare et så 

bredt og kompliceret emne på et børneniveau, foruden nogen kompetencer inden for 

pædagogikken.  



 26 

Da respondenten aktivt selv spørger ind til hvad CO2 er, fortolker vi det som, at det er en 

problematik hun ønsker at forstå. Dette kan kobles sammen med teorien om tvang og elevens 

læringsfrihed. Som nævnt tidligere, handler denne teori om en balancegang imellem tvang og 

frihed, hvor pædagogikken vil lede barnet i den rigtige retning. I vores tilfælde vil det altså sige, 

at for at barnet skal lærer bedst muligt om klimaproblematikkerne, skal de have en interesse 

for at lære om det - altså en læringsfrihed. Samtidig er det også vigtigt i en 

undervisningssammenhæng, at der er en lærer tilstede til at opfodre eleven til at kunne sætte 

en læringsproces i gang. 

Ved et andet interview på lynghøjskolen i 3. klassen spurgte vi på samme vis ind til deres viden 

om klimakrisen, her fik vi svar som lød således: 

Respondent 1: ”Ja…. Altså der er mange plastikflasker (meget tøvende), der ligger ude i 

havet, og det er blandt andet ikke så godt for klimaet.” 

Respondent 2: ”Folk smider meget deres skrald på gaden, og dyr kan tro det er mad og 

dø af det”  

Ud dette interview, kan vi se at børnene har hørt om ordet CO2 før, og de ved at det er noget 

dårligt, men ved ikke præcist hvad det er. Derudover har børnene en forståelse for, hvad 

klimakrisen kommer af, men har ikke en mere omfattende forståelse af det. Her kan vi 

konkludere at det ville være godt at oplyse børnene om hvorfor klimakrisen egentlig er opstået, 

og hvad der er med til at påvirke det, i et større perspektiv. Det ville altså være rigtig godt at 

have en definition på hvad CO2 egentlig er, i vores designløsning.  

Ved vores interviews med 2. klassen, fik vi et indtryk af, at respondenterne kun vidste meget 

lidt om klimaforandringer og global opvarmning. De forbandt ofte problematikken med skrald 

og cigaretskod i naturen.  

Interviewer: “Vi skal snakke lidt om klimaforandringer, har i hørt om det?” 

Respondenter 1& 2: ”Ja.” 

Interviewer: “Er der noget specielt i ved om det? Noget i måske har hørt?” 

Respondent 1: “Nææh” 

Respondent 2: “Man finder bare mest cigaretskod i skoven.” 

Interviewer: “Ja, det er jo rigtig dårligt.” 

Respondent 2: “Mmm (Bekræftende).” 
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Under dette interview var der et gennemgående tema, der omhandlede skrald og cigaretskod i 

naturen. Det hænger formentlig sammen med, at de flere gange har været ude med klassen og 

samle skrald i naturen. Hvilket børnene yderligere fortalte os i interviewet.  

Ved et andet interview med 2. klassen på klostermarksskolen: 

Interviewer: “Har i hørt om CO2 før?” 

Respondent 1: “Nej, ah ah” 

Respondent 2: ”Jeg har hørt om det, er det ikke sådan noget med naturen og sådan 

noget” 

Respondent 1: “Er CO2 ikke sådan noget som der forurener?” 

Interviewer: “Jo, det er det” 

Respondent 1: “Nåå, så har jeg hørt om det” 

Interviewer: “Ved du hvad, det er der forurener?” 

Respondent 1: “Nej” 

De to respondenter vi har med at gøre her, har begge hørt om CO2 før, men kender heller ikke 

til det i et større aspekt, lige så vel som de andre respondenter fra både 2. og 3. klasse. Ud fra 

de tidligere interviewfrekvenser omhandlende børnenes viden, og deres interesse om emnet, 

kan der argumenteres for at børn i mellemtrinet burde undervises i emnet. Som nævnt tidligere 

laver den grønne rygrad undervisningsmateriale om emnet, til mellemtrinet i folkeskolen og 

opefter. Men der kunne altså med fordel laves undervisningsmateriale om emnet, til 

indskolingen i folkeskolen.  

Børnenes egne tiltag for at mindske den globale opvarmning 

Ved interviewene spurgte vi ind til, hvilke tiltag børnene selv tager, for at mindske den globale 

opvarmning. Ved at få svar på dette, fik vi et overblik over hvad børnene vidste af klimavenlige 

tiltag. Med denne viden, kunne vi videreudvikle vores app, således at vi ved, hvilke oplysninger 

vi skal give dem, omkring andre tiltag der er mulige at gøre som barn.  

I forhold til transport viste det sig, at langt de fleste børn enten cyklede, gik eller tog løbehjulet 

til skole. Nogle af børnene gav endda udtryk for, at de godt vidste, at det er bedre at tage disse 

transportmidler, frem for motordrivende transportmidler. Dette eksempel er taget fra et 

interview med to børn fra 3. klasse på Lynghøjsskolen.  

Interviewer: “Hvordan kommer i til skole?” 
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Respondent 2: ”Cyklen eller løbehjul, eller nogle gange hvis jeg har rigtig god tid så går 

jeg.”  

Respondent 1:  ”Altså nu er mine forældre jo skilt, så jeg bor to forskellige steder, men 

hjemme hos min mor tager jeg enten, cyklen, løbehjul og ellers så går jeg, men hjemme 

hos min far, der bor vi i Roskilde, så det er lidt svært, så der plejer vi for det meste bare 

at køre. Men det er ikke ret meget.” 

Respondent 2: ”Så langt er der heller ikke, så du kunne godt prøve at tage at cykle lidt 

mere til skole.” 

Respondent 1: ”Yearh” 

Børnene giver altså her udtryk for, at de godt ved at det er bedre at cykle frem for at blive kørt i 

en bil, men giver ikke udtryk for at de ved, hvorfor det er bedre. Ud fra dette mener vi, at det 

ville være optimalt at oplyse børnene omkring, hvorfor det er godt at tage cyklen eller 

løbehjulet frem for eksempelvis bilen. Derudover oplevede vi i dette interview, at den ene 

respondent forsøgte at opmuntre den anden til at cykle mere i skole. Dette understreger endnu 

mere deres bevidsthed om, at cyklen er det grønne valg.  

 

I forhold til genanvendelse af materialer, viser dette udsnit to piger fra 3. klasses forståelse af 

dette.  

Interviewer: “Kender i til genbrug?” 

Respondent 2: ”Ja også det der med tøj, og der skal jo rigtig meget til for at lave tøj, så 

hvis der er noget tøj jeg ikke kan passe, så har min mor en veninde, og hendes datter hun 

får så mit gamle tøj” 

Interviewer: ”Okay, ja.” 

Respondent 2: ”Så vi sådan får det genbrugt, medmindre det selvfølgelig er gået i 

stykker.” 

Respondent 1: ”Og mine to kusiner, min største giver min mindste kusine det, og så 

giver min mindste kusine min storesøster det, og så får jeg det så af min storesøster. Og 

hvis jeg så ikke kan passe det, så giver vi det til min storesøsters gudmors barn.” 

Børnene har her en forståelse for, at det er godt at genbruge legetøj, tøj osv. Ved dette emne 

lader det til at 2. klasserne ikke har en forståelse for, hvorfor det er godt at genbruge. Børnene 

fra 3. klasse har derimod en større forståelse af det, men igen ikke i et større perspektiv. De 

forstår altså ikke den grønne sammenhæng med det at genbruge.  
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Klimaangst 

Ved interviewene ønskede vi en undersøgelse af, hvorvidt klimaforandringerne gik børnene på, 

og om de reelt var bekymret for det. Her vil vi inddrage teorier om klimaangst, for at vurdere i 

hvor høj grad respondenterne er berørt af klimaangst. Ved 3. klassen på Lynghøjskolen 

interviewede vi to piger, der generelt var interesseret i, at vi skulle gøre noget for klimaet, men 

udtrykte også en bekymring for fremtiden. 

Respondent 1: “Nårh men ellers så... jeg synes i hvert fald, at man skal gøre meget ved 

det.” 

Interviewer: “Jah det tror jeg, at der er rigtig mange børn der tænker.” 

Respondent 1: “Jah fordi det er ret skræmmende at tænke på, at så ens måske oldebørn, 

så dør af... fordi vi ikke har flere af, jaah de forskellige ting som man skal bruge.”  

Her fortæller pigen, at hun synes at vi skal gøre noget ved den globale opvarmning, og at det 

skræmmer hende, at tænke på den skæbne hendes oldebørn måske får. Hun giver udtryk for, at 

hun synes det er skræmmende, men samtidig er hun ikke skræmt på sine egne veje, men på 

fremtiden og de fremtidige generationer. Man kan ifølge David Sobels teorier om klimaangst 

argumenterer for, at respondenten mere eller mindre lider af klimaangst, fordi hun er bekymret 

for hvad klimaforandringerne fører til. Derudover kan der tages lektor i 

bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaards tanker og teorier i brug om, at en smule 

klimaangst kan virke som en motivationsfaktor. For her giver respondenten udtryk for, at hun 

ønsker at gøre noget, fordi fremtiden virker skræmmende. Dermed kan man argumentere for 

om den smule klimaangst, som respondenten har, medvirker til at hun vil gøre noget for at 

bekæmpe problemet.     

I et andet interview med to andre piger fra 3. klassen på Lynghøjskolen, udtrykte en af 

respondenterne sin bekymring for klimaforandringerne:  

Interviewer: “Tænker i meget over klimaforandringer? “ 

Respondent 2: “Ja jeg gør…” 

Respondent 1: “ja altså nogle gange så tænker man rigtig meget over det, men andre 

gange er det som om at man glemmer det, men når man så tænker på det igen, så 

tænker man rigtig meget over det ” 

Her beskriver respondent 1, at klimaproblematikken til tider bekymrer hende rigtig meget, men 

at hun også glemmer det en gang i mellem. Bekymringerne virker ikke til at være noget, som 

går hende på hver dag, men som hun blot tænker rigtigt meget over nogle gange. Inddrages 

Mads Dahlgaards teorier om naturlig og sygelig angst, kan man argumentere for, om 

respondenten ligger på vippen mellem naturlig og sygelig, fordi det er en angst, der ikke 
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nødvendigvis fylder hver dag, men når den så fylder, så fylder den rigtig meget. Derfor kan man 

argumentere for om respondenten viser tegn fra den sygelige angst, fordi når disse tanker om 

klimaforandringer forekommer, fylder de rigtig meget, og bliver ikke forløst med det samme.  

 

Brugen af it i skolen 

I slutningen af vores interviews, ønskede vi at tilegne os viden om elevernes brug af it, i form af 

iPads i undervisningen, og til lektier derhjemme. Derudover ønskede vi at vide, i hvor høj grad 

børnene kan lide at have undervisning på iPads. Denne del af interviewet tog udgangspunkt i 

understøttende empiri til teorien bag digital dannelse og it-integreret undervisning. 

I denne interviewsekvens svarer 2 drenge fra 2. klasse på Klostermarkskolen, på deres brug af 

iPads i undervisningen: 

Interviewer: “Hvad bruger iPads til i skolen?” 

Respondent 1: “hmm lektier og spille Hayday”  

Interviewer: “Har i nogle bestemte apps i bruger?“ 

Respondent 2: “Og så er der pengeby hvor man skal tjene penge, hvor man skal svare på 

spørgsmål.” 

... 

Interviewer: “Synes i det er sjovt, når i har undervisning på iPads?” 

Respondent 1: “Nogle gange” 

Respondent 2: ”Ja nogle gange, når man må spille Hayday det sidste stykke tid.” 

Interviewer: “Hvad ville i helst have, undervisning på papir eller på jeres iPad?” 

Respondent 1 &2: “iPad!” 

 

2 piger fra lynghøjsskolens mening om brugen af iPads i undervisningen: 

Interviewer: ”kan i godt lide hvis i skal bruge iPads i undervisningen?” 

Respondent 1 og 2: ”Ja” 

Interviewer: ”Er det sjovere end det andet?” 

Respondent 1: ”Ja nogle gange er det” 
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I disse interviewsekvenser fortæller respondenterne, at iPads bliver brugt hyppigt i 

undervisningen i form af forskellige apps, og de virker til at være fortrolige med, hvordan en 

iPad fungerer. Derudover giver respondenterne udtryk for, at de foretrækker undervisning på 

iPads fremfor på papir. Det er en meget vigtig del for vores projekt at børnene godt kan lide 

undervisning på deres iPads, da vores designløsning kun vil være mulig igennem en iPad. Hvis 

ikke det var tilfældet at børnene kunne lide undervisning på deres iPads, ville de ikke lære lige 

så meget. Dette støtter op om Sørensen- og Levinsens udtalelse om, at børn synes det er sjovt 

at bruge it i skolen. Interviewet konkluderede projektets elektroniske fremgangsmåde, og var 

derfor et startskud for videre udvikling af designproduktet.  

Elevernes ønsker om en bedre fremtid 

Denne interviewsekvens er et udpluk fra et interview på Lynghøjskolen med to piger. 

Interviewet tager en drejning, og de ender med at snakke et lille minut, om en emneuge som 

ikke har nogen relevans for, hvad vi ønsker at undersøge. Smalltalken bliver afbrudt af 

respondent 1, der selv aktivt ønsker at få interviewet tilbage på rette spor, da hun siger, at hun 

synes, at der skal gøres meget ved problemet. 

Respondent 1: “Nårh men ellers så, jeg synes i hvert fald, at man skal gøre meget ved  

det.” 

Ved denne sekvens ses det, at eleven har lyst til at gøre noget ved problemet, og er derfor 

formentlig også åben overfor et læringsforløb om klimaforandringerne, og de tilhørende 

problematikker. Dette kan igen kobles sammen med teorien om tvang og elevens læringsfrihed, 

da eleven her aktivt selv retter interviewet ind mod det valgte emne, og derfor viser en 

interesse for det. Dette er især relevant for projektets læringsapp, da vi konkluderer ud fra 

interviewene, at eleverne har et ønske om at blive undervist i klimaforandringerne. Derfor er 

det også vigtigt, at der vil være en lærer tilstede som kan hjælpe børnene, og påsætter en 

“tvang”, for at eleverne udvikler en god læringsproces. Selvom børnene har en interesse i at 

lære om globalopvarmning og klimaforandringer, er der stadig et behov for en “tvang” fra 

lærerens side, og af det pålagte undervisningsmateriale. Altså en fin balance imellem “tvang” 

og læringsfrihed.  

Designrationale 
Gennem videnskabelig teori baseret på pædagogiske- og læringsteorier, samt feltundersøgelser 

har vi igennem flere prototyper udviklet, evalueret og vurderet vores designløsning.  

Ifølge opgavens problemstilling ligger der et ønsket fokus om at udfylde et behov, om at kunne 

give børn en bedre forståelse for klima- og miljøproblematikken, samt hvorfor det er vigtigt at 

passe på miljøet. Herunder kommer et indirekte ønske om at forbedre forholdene for børn i 

mindre klasser, som er udsatte for en mulig klimaangst. Vores ønskede designløsning skal ikke 
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virke som en ’kur’ mod klimaangst eller globalopvarmning, men som et hjælpende og guidende 

materiale, som skal kunne spille en rolle indenfor børnenes forståelse for klimaproblematikken.  

For at få en bedre forståelse for vores endelige designløsning, vil der løbende i dette afsnit blive 

uddybet de forskellige prototyper, designets udvikling, evaluering og målgruppetest.  

Brainstormforløbet 

Ved brainstormforløbet bundede den generelle interesse i at undersøge, hvordan der oplyses 

børn om klima og miljøudfordringer, uden at skabe en forværret frygt for problematikken. 

Derfor valgte vi at anvende brainstorm til idefasen. Her var vi opmærksomme på, at metoden 

ikke skulle blive påvirket negativt af vores gruppedynamik, derfor valgte vi at brainstorme hver 

for sig, og efterfølgende fremlægge det for hinanden. I brainstormforløbet var det vigtigt at 

designideerne gav et gyldigt forsøg til at kunne besvare problemfeltet.   

Det var vigtigt for os, at designet var tiltalende for børn, pædagogisk korrekt at bruge i en 

skolemæssig sammenhæng, samt etisk forsvarligt at bruge af børn.  

Efter en selvstændig brainstorming fra hvert gruppemedlem udelukkede vi, at gruppens 

tænkning påvirkede hinandens individuelle ideer. Derved blev alle ideer fremlagt og kom på 

bordet. Derefter samlede vi alle ideer til én stor brainstorming. Se billede 4, Brainstorming. 

 

(Billede 4, Brainstorming) 

 

Efter vores idefase begyndte vi at overveje de forskellige designløsninger. Vi var i tvivl om 

hvorvidt vores designløsning skulle være elektronisk eller ej, da der er mange tiltag for og imod 

en digitalisering i skolen. Efter forskning af Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen omkring 

brugen af it i skolen, som understøttede børns læring, samt empiri fra interviews omkring 
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elevernes egen holdning, til brug af iPad i undervisningen, valgtes der at tage udgangspunkt i en 

elektronisk designløsning.  

Herefter skulle der undersøges, hvilken slags teknologi vi ønskede at bruge. Altså skulle det 

være en hjemmeside eller en app? Efter en videre undersøgelse, fandt vi frem til at mange 

kommuner har adgang og brug af iPads i undervisningen. Flere skoler skriver således på deres 

hjemmesider “Alle elever i folkeskolen vil i den kommende tid få udleveret en IT-enhed på 

skolen. Børnene i 0.-3. klasse får ipads” (Petersen, H,. 2016, Roskilde Kommune). Vi var 

efterfølgende ude på 2 forskellige skoler, for at interviewe børn omkring deres viden om CO2, 

klimaforandringer, miljø og global opvarmning. Efter besøget på de to skoler i Roskilde 

kommune, blev vi bekræftet i, at alle børn i indskolingen i folkeskolen havde hver sin skole-iPad, 

som de gjorde brug af i undervisningen. Vi interviewede børnene om hvad de synes om 

undervisning på iPad, hvor vi fik positiv respons tilbage.    

Designes udviklingsproces har taget udgangspunkt i Den gode cirkel, som er den anvendte 

metode til at udvikle ideer med en hurtig fremgangsmåde. Her har designprocessen foregået 

med hurtige prototyper efterfulgt af designevalueringer af både børn i målgruppen, samt 

fagkyndige lærere. Ved denne metode har vi hurtigt kunne udvikle prototyper, evaluere og tage 

evalueringen til udviklingen af næste prototype. Denne metode har været essentiel i dette 

design, da de forskellige prototyper forude for den sidste, har været forholdsvis nemme at 

producere. Prototyperne er hurtigt blevet testet af projektgruppen og udviklet videre på.  

Prototype 1 

 

(Billede 5, prototype 1) 

Den første prototype vi lavede, var i papirform. Her havde vi fokus på at skabe noget som var 

visuelt børnevenligt. Fokusset lå ved at et skabe et overskueligt design. Med det store fokus på 

dette, lavede vi en prototype på en CO2-beregner. Billederne skal illustrere de forskellige 
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kategorier børnene kunne trykke sig ind på. Efterfulgt af den tekst valgte vi at tilføje en grøn 

eller rød thumbs up/down som skulle illustrere god/dårlig funktion. Se billede 5, prototype 1. 

Med en CO2-beregner var ideen, at børnene skulle kunne beregne deres CO2-forbrug. Dog blev 

projektet hurtigt peget væk fra en CO2-beregner til en CO2-oplyser, da vi i denne prototype blev 

mere klar over det omfang der skulle til for at kunne lave en beregner, samt at behovet for en 

oplyser, var mere relevant for børn i indskolingen frem for en beregner. Vi fik igennem denne 

prototype åbnet for en mulig løsning på projektets app-design. 

Prototype 2 

 

(Billede 6, prototype 2)        

                      

Ved denne prototype i papirform, valgte vi at inddele billederne der kunne trykkes på i 

forskellige kategorier, med flere underkategorier. Denne prototype skulle hjælpe med at give 

designet et større overblik over, hvordan appen eventuelt kunne fungere. Herunder en masse 

ideer til de kategorier og emner, den skulle komme ind over. De inddelte billeder i papirform 

gjorde det mere overskueligt, så der kunne ses, hvilke kategorier der hang sammen, og dermed 

også et mere ’børnevenligt’ design. Derfor lagde vi stort fokus på tydelige store billeder. 

Kategorierne som både kom i papirform men også var under overvejelse, var blandt andet 

transport, mad, computer og vand, el og varme. De forskellige emners trykfunktion (post-it-

notes) åbnede ’en ny side’ med en kort tekst, som oplyser eleven omkring den valgte kategori. 

Det kan eksempelvis være billedet med manden der tager et bad, hvor der står, at det er bedst 

for miljøet at tage korte bade, ved beskrivelsen bag billedet. Ved denne prototype fandt vi ud 
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af, hvordan de forskellige kategorier og underkategorier skulle forme sig, samt en nogenlunde 

rækkefølge de skulle komme i. 

Prototype 3            

 

(Billede 7, prototype 3)   

  

(Billede 8, prototype 3)   

Efter de foregående prototyper af papirform, begyndte vi at udtænke en prototype, som 

indeholdt nye evalueringer og tiltag, fra de andre prototyper. Denne prototype skabte vi på 

computeren, ved hjælp af hjemmesiden Proto.io. Vi genskabte kategorierne, nu med 

animerede billeder. Samtidig var der en trykfunktion, sådan at prototypen skiftede billede, når 
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der blev trykket på en af kategorierne. På den måde fungerede denne prototype som en rigtig 

app, med samme funktion. Der kunne nu trykkes ind på de forskellige billeder, og appen ville 

derefter åbne en ny side, hvor der her stod fakta omkring det valgte billede, fra eksempelvis en 

kategori. 

“Sejt! Det er meget bedre at tage bussen end bilen. I bussen er der plads til mange flere 

mennesker og derfor sparer man på CO2. Det er stadig bedre at gå eller cykle i skole. 

Måske du kan cykle eller gå i skole i morgen?” (Billede 8, prototype 3). 

Her begyndte vi at overveje, at bruge farvetænkning igennem vores designløsning, således at de 

forskellige farveteorier og betydninger spillede en underforstået rolle, i børnenes indlæring af 

god/dårlig princippet. Derudover valgte vi i denne prototype at udvikle en tidslinje af kategorier 

igennem dagen, som børnene kunne trykke sig ind på. Denne tidslinje skulle støtte op om 

designets affordance, ved at give forskellige opdelte kategorier, der indbyder, at man skal 

trykke på dem. Denne prototype fik vi evalueret af en 3. klasse fra Lynghøjskolen i Roskilde 

kommune.  

Brugervenlighedsanalyse – prototype 3 

Prototype 3 fik vi evalueret af en 3. klasse fra Lynghøjskolen i Roskilde kommune. Her havde vi 

5 børn igennem en enkeltvis tænke-højt-interview metode, hvor børnene fik lov til at prøve at 

trykke sig ind og læse beskrivelserne. Vi valgte en tænke-højt-teknik sammen med en støttende 

voksen, som guidede dem igennem appens forskellige funktioner. Derved blev det et 

forholdsvis struktureret og systematisk interview, hvor intervieweren havde meget stemme 

indover som guide. Eleverne blev flere gange spurgt ind til, hvorfor de trykkede videre på de 

billeder, og hvad de tænkte om de ting der stod, men generelt med korte svar og beskrivelser. 

Derfor fandt vi hurtigt ud af, at eleverne skulle have mere hjælp og støtte. Hver gang der kom 

en ny fakta boks, farve, billede, tekst mm. skulle de læse det højt og/eller uddybe hvad de 

gjorde. 

Denne frekvens tager udgangspunkt i app-evalueringen på lynghøjskolen. 

Interviewer: “Kunne du ikke fortælle mig hvad du ser her på forsiden?” 

Respondent 1: “Bus, nogen der går, tog, bil, cykel…” 

Interviewer: “Hvad tror du billederne betyder?” 

Respondent 1: “At jeg skal gøre et eller andet med dem.” 

Interviewer: “Kan du læse det første der står?” 

Respondent 1: “Ja... Jeg har cyklet.” 

Interviewer: “Hvad tænker du skal trykke på nu så?” 
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Respondent 1: “Skal jeg bare trykke på cyklen?“ 

Interviewer: “Ja prøv det” 

Interviewer: “Hvad tænker du når du læser det højt?” 

Respondent 1: “Det tænker jeg var et godt svar, fordi øh biler oser meget og det er ikke 

så godt for miljøet og at det var godt klaret af mig selv.”  

Det første interview gik ud på at skabe et overblik over, hvor forståeligt appens visuelle design 

var for eleverne. Derfor bad vi eleverne om at sige højt, hvad de så på billederne. De fleste af 

børnenes beskrivelser af billederne passede med, hvad vi selv ønskede at opnå af det visuelle 

udtryk, dog med nogle få afvigelser. Især mad-kategorien havde eleverne svært ved at sætte sig 

ind i. Hovedsageligt fordi billederne var forskellige, i forhold til fisk og bacon. Her blev fisken 

bedre forstået end ikonet ’bacon’ som ellers skulle associeres med ’gris’. Derfor havde de svært 

ved at sætte et billede på deres kødpålæg i madpakken. Udover dette havde de også svært ved 

at kunne identificere deres rugbrød i billederne, som heller ikke var tilføjet i prototypen. En 

anden svær og gentagende fejlfortolkning af billederne var kategorien ”sport og tegne”, som 

slet ikke blev anvendt til det formål den var sat ind til. Her forstod børnene det som det ’at 

lege’, hvilket var en kategori vi heller ikke havde med i vores overvejelser.  

 

Interviewer: “Prøv at læse næste linje højt for mig” 

Respondent 2: “Hvad laver du efter skole? Jeg leger og så spiller jeg lidt bagefter.” 

Interviewer: “Prøv du at trykke dig ind hvis du spiller meget efter skole” 

Respondent 2: “Det tror jeg ikke er så godt” 

Interviewer: “Nå det tror du ikke? Prøv at tryk ind og se” 

… 

Interviewer: “Hvad tænker du om det?” 

Respondent 2: “Jeg tænker over det, jeg leger mere med LEGO end jeg spiller iPad.” 

Interviewer: “Hvad tænker du når du læser det?” 

Respondent 2: “Jeg tænker det er godt at jeg lærer om det” 

 

Udover nogle få billeders misforstående betydninger, var børnene hurtige til at fange pointen 

og ideen bag designet. Dog havde børnene svært ved at læse de fakta bokse op som kom efter 

de trykkede sig ind på de forskellige billeder. Teksten var tit for svær, med lidt for kringlede 
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sætninger, samt ord de ikke havde hørt om før. Ord som gik igen var generelt CO2, planeten 

(som blev læst som planten), plantefarserstatninger, CO2-neutral, kloden, drivhuseffekten mm. 

Mange af disse udtryk var vi mindre opmærksomme på i vores udvikling af fakta bokse. 

Forståelsen af især CO2 havde vi en forventning om at, være et mere eller mindre udbredt ord i 

de mindre klasser.  

En videre uddybelse af interviewet gik ud på at kunne gennemskue, om farvekoderne blev 

opfanget af børnene, gennem fakta boksene. Vores generelle undersøgelser om farveteorier i 

teoridelen bundede ud i, at vi ønskede at anvende symboliserende og gennemgående farver i 

selve designet. Dette gjorde vi fordi vi ønskede en mere klar betydning og forståelse af de fakta 

bokse som skulle poppe op. På den måde ønskede vi at blive en mere oplysende læring gennem 

farvekoder. Dette var hurtigt nemt for børnene at associere farverne med et godt/dårligt 

princip, som har været et gennemgående tema gennem hele designudviklingen.  

 

Interviewer: “Har du tænkt over hvilket farver du har set?”  

Respondent 1: “Grøn, gul og rød”. 

Interviewer: “Hvad tænker du at farver der kommer frem når du trykker dig videre 

betyder?”  

Respondent 1: “Grøn betyder at noget er rigtigt, gul betyder lidt af begge dele og den 

røde betyder at det ikke er godt”. 

 

I den sidste del af interviewet lå et gennemgående fokus i, at få børnene til at evaluere på deres 

handlinger, gennem deres trykhistorik. Her anvendte vi spørgsmål hvor eleverne kunne prøve 

at uddybe hvad de synes om appen, om de kunne finde ud af det, om teksten var nem at læse 

og om billederne var gennemskuelige nok osv. Ved den sidste del ønskede vi i grove træk en 

smule kritik af designet fra børnenes vinkel, da vi selv i gruppen endnu ikke var tilfredse med 

designets visuelle udtryk. Alligevel modtog vi meget ros fra børnene, og spørgsmål om hvornår 

de kunne prøve appen, på deres egen iPad. Selvom mange af børnene gennem interviewet ikke 

har kunne forstå mange tekstudtryk i fakta boksene, virkede de overordnet tilfredse og 

interesseret i appen. Her ses en tydelig interviewer-effekt, hvor børnene har en tendens til at 

svare positivt frem for negativt. Her kan man også vurdere hvorvidt der har været et autoritært 

anliggende fra intervieweren, som kan have påvirket deres svar fra faktiske personlige 

holdninger, til hvad de mener vi ønsker at høre, eller hvad børnene tænker er de rigtige svar. 

 

Interviewer: “Kan du prøve at beskrive for mig hvordan det var at trykke igennem 

appen? Kunne du finde ud af det eller var der noget du ikke forstod?” 
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Respondent 2: “Nej der var faktisk ikke noget jeg ikke forstod. Jeg synes det var ret godt 

gået”. 

Interviewer: “Kan du prøve at beskrive fra 1 til 10 hvor godt du forstod appen?” 

Respondent 2: “Jeg synes 9”. 

Interviewer: “Kan du prøve at beskrive det sidste som mangler før vi når op på 10?” 

Respondent 2: “Nej ikke rigtigt men den mangler noget (tøvende)”.  

Interviewer: “Kunne du se dig selv bruge den her enten i skolen eller hjemme hos dig 

selv?” 

Respondent 2: “Ja men det kommer an på hvad man har fået med af mad om man har 

brug for hjælp”. 

 

Prototype 4 

Efter en forholdsvis succes med vores brugervenlighedsundersøgelse på Lynghøjskolen, 

begyndte vi at samle trådene sammen, ved at anvende de evalueringer børnene havde givet os 

og vores egne. Det gav et større billede for designet at se det i brug hos målgruppen. Dette 

betød, at mange ændringer skulle til, for at ramme målgruppen bedre. Vi besluttede derfor, at i 

stedet for at børnene skulle se ‘hele dagen’ på en skærm med ‘scrollingmetode’, skulle hver 

kategori have en separat side. En side vil være opstillet så ledes, at der står et spørgsmål, så 

som “hvad har du med på madpakke i dag?”, og derefter individuelle kategorier, som der kunne 

vælges imellem. Se billede 10, prototype 4. Kategorierne er indrammet og er med afstand, for 

at støtte op om designets affordance der skal give et fingerpeg om, at man skal trykke på dem. 

Appen blev på den måde langt mere overskuelig, og den fik pludselig plads til at der kunne 

tilføjes flere visuelle udtryk. Appen fik derfor også en forside, som bliver vist når man åbner 

den. Derudover besluttede vi at titlen ikke længere skulle hedde en “CO2 -oplyser”, men “Dit 

Klimaaftryk”, da vi igennem evaluering af prototype 3, fandt ud af, at den kemiske betegnelse 

CO2 var for svært og uhåndgribeligt for børnene. Dette kan have en sammenhæng med, at det 

er noget der lægger for fysik/kemi pensum i 7. klasse.  
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(billede 9, prototype 4) 

Vi valgte derfor at bruge hjemmesiden VYOND til at illustrere appens visuelle udtryk. Denne 

hjemmeside gav os kun et visuelt udgangspunkt af designet, og derfor ikke en trykfunktion, som 

den forrige prototype 3. Ved billederne fra appen har vi valgt at tilføje en hånd som skal forstille 

den trykhistorik, som vi har valgt at illustrere, da appen kan have mange forskellige bud, i 

forhold til hvilke kategorier der trykkes igennem. Vi valgte at anvende en vandret app, da vi 

efter flere skoleinterview og observationer lagde mærke til, at børnene generelt holdt deres 

iPad vandret frem for lodret, som ellers var vores første bud.  

De forskellige kategorier inden for mad er i prototype 4 udvidet en del, da børnene ifølge 

evalueringen af prototype 3, havde svært ved at identificere sin mad med de foregående enkel 

billedbeskrivelser. Dette betød at der måtte udtænkes en ny plan for designet af hver kategori. 

Vi valgte derfor at sammenkoble kategorierne med flere objekter som lå tæt i “familie” med 

hinanden. Eksempelvis en ‘Frugt og bær’ og ‘Mælk, ost, smør, æg og yoghurt’. Ved disse større 

kategorier havde børnene nu bedre mulighed for at kunne identificere sine madvare gennem 

flere billeder og beskrivelser.  Igennem hele uddelegering af fødevarer i forlængelse med farver, 

anvendte vi CO2 -pyramiden til at afgøre madvarernes placering i farvekoderne. Dette 

udgangspunkt er taget efter madvarernes placering, hvor vi har valgt at begrænse farverne til 

rød, gul, grøn, i stedet for 6 farver som er illustreret ved klimapyramiden. Derfor er nogle 

madvarer placeret i en tilknyttende farvekategori, for at kunne afgrænse de 6 farve 

illustrationer til 3, for at børnene skal kunne have det bedste overblik. Derfor er der undtagelser 

i fødevarernes farvekoder ift. fødevarernes individuelle CO2 -aftryk og det skal tages som et 

cirka gennemsnit. Det er dog et begrænset antal der er tale om. Eksempelvis er placeringen af 

osten i den valgte kategori anbragt der, da den giver en langt bedre forståelse der, end hvis ost 

blev placeret i kødpålæg, selvom ‘gul ost’ er placeret i den røde top, af klimapyramiden. I stedet 

giver det for børnene langt mere mening at have osten i en ‘mejerikategori’.  
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Ved udarbejdelsen af transportkategorien, har vi taget udgangspunkt i Green match’ tabel over 

transportmidlers CO2 -udslip pr. Kilometer. I kategorien “hvad lavede du efter skole”, har vi 

gjort aktiviteter som at tegne og dyrke sport grønne, da der ikke rigtig sker en udledning af CO2 

ved dette. Uddelegeringen af rød-, gul- og grønsymbolikken ved transportsektorerne, er gjort 

på baggrund af, hvilke transportmidler der har den største CO2 belastning pr. km. Ifølge Green 

match tabellen, har bilen den højeste CO2 belastning pr. km, derfor er farven rød brugt her i 

modsætning til cyklen som er grøn, da den har en CO2 belastning på nul. Derimod ligger tog og 

bus i en middelkategori som derfor tilegner sig farven gul.  

Vi har efterfølgende med i overvejelserne, at knapperne skal have en lyd, som bekræfter 

elevernes tryk igennem de forskellige kategorier. Denne ide ligger bag teorien omkring 

feedback, hvor vi mennesker har brug for en belønning for at vide, at vi har gjort en handling 

rigtigt. Ved denne funktion valgte vi at tilføje en grå farve til de allerede trykkede kategorier 

som skulle vise, hvilke der allerede var trykket igennem som skal understøtte samme feedback-

effekt. Se billede 10, prototype 4. Med udgangspunkt i Nor Azaz Abdul Aziz artikel om design til 

børn, har vi haft fokus på, at designet skal have store knapper, der er lette at anvende. 

Derudover forekommer der visuel feedback, når man trykker på de forskellige knapper, og man 

bliver sendt videre til en ny side. Til sidst har vi forsøgt at begrænse for mange trykfunktioner, 

for tæt på tablettens kanter. Dette er gjort med et ønske om, at børnene ikke skal komme til at 

trykke forkert, hvis de ved en fejl rammer skærmen, når de holder tabletten.   

Derudover valgte vi at afrunde hver kategori med en sluttast eks; “regn min madpakke”, hvor 

de forskellige muligheder og sammensætning blev regnet sammen til et resultat i form af enten 

rød, gul eller grøn. Rød, gul og grøn tager udgangspunkt i farveteorierne, og gør vi brug af, når 

vi ønsker at markere om noget er rigtigt, forkert eller derimellem. Vi gør brug af farven blå, som 

baggrundsdesignet i vores app, da det er en rolig og harmonisk farve. Farven er ikke for 

aggressiv, og forstyrrer derfor ikke blikket hos brugeren, når der bliver kigget på skærmen. Når 

man indtaster noget i appen, som er CO2 neutralt, gør vi brug af farven grøn for at illustrere, at 

det er det rigtige valg i den miljømæssige sammenhæng. Derudover associeres farven grøn med 

natur og bæredygtighed. Farvens påvirkning kan derfor også være med til at fortælle os, at det 

miljømæssigt er det rigtige valg. Rød bruger vi til at illustrere, når noget er det dårlige valg, og 

gul bruges til at illustrere det der er midt i mellem. Da farverne også er kendt fra et lyskryds, 

mener vi derfor, at det er nemt at gennemskue. 
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(billede 10, prototype 4) 

 

(billede 11, prototype 4) 

 

(billede 12, prototype 4) 

Igennem hele appen, går designet igen, sådan at der skabes genkendelighed ved de forskellige 

sider. Den blå baggrund ved valg af kategorier går igen gennem hele designet. Den blå farve 

illustrerer harmoni og ro, som vi følte tiltalte appen sat i forhold til et ømt emne, for nogle 

børn. Se billede 9+10, prototype 4). Derudover tilføjede vi, at ved hvert måltid og aktivitet 

kunne der trykkes og tilføjes flere madvare i madpakken, frem for en enkelt, som ellers lå 

forude for de foregående prototyper. Muligheden for at tilvælge flere ting til de forskellige 
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kategorier gav appen mere indhold, samt mere kvalitet, også i en undervisningsmæssig 

sammenhæng, hvor den før var ‘hurtig’ trykket igennem. For at skabe den røde tråd om et 

klimaaftryk, gav det mening og mere overblik, at give børnene en mulighed for at se hvor grøn 

deres mad, fritid og transport har været. Samtidig valgte vi, at de ‘røde’ resultater skulle tiltale 

børn, både med et humoristisk twist, men også med en beroligende effekt.  Dette gjorde vi 

blandt andet fordi, at en humoristisk og beroligende del giver en positiv formidling. Her tager vi 

Nyegaards teori om klimaangst i brug, og forsøger at formidle det negative på en så positiv 

måde, som muligt. Som nævnt tidligere mener Nyegaard, at angst kan trænes væk ved at 

konfrontere det man frygter, men med en positiv formidling. Ved kun at fortælle om det man 

ikke må - som at spise oksekød, så mistes der håbet og inspirationen til at gøre en forskel. Se 

billede 13+14, prototype 4. Dog – som Nygaard henviser – er det vigtigt stadig at vække en 

motivationsfaktor, i form af en mere negativ side af aspektet, hvilket bliver fremgjort i farvernes 

symbolik samt de fiktive personers kropssprog. 

Derudover har vi forsøgt at gøre de røde kategorier så opmuntrende og inspirerende som 

muligt, hvor børnene bliver præsenteret for grønnere alternativer, som der forhåbentlig 

inspirerer dem til at blive grønnere. Derfor fortæller vi ikke kun børnene, at det de gør, er 

dårligere for klimaet, vi giver dem også en løsning.  

 

(billede 13, prototype 4) 
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(billede 14, prototype 4) 

Et andet gennemgående tema er tilføjelsen af en “fortæller” i form af en dreng og en pige der 

løbende igennem appen viser sig ved alle sider og kategorier. Denne ide hentede vi fra den 

pædagogiske teori ‘at vise, at spørge og at opfordre.’ (Rasmussen J. 2012. S. 11). Vi har anvendt 

denne teori for at imødekomme en god indlæring og appens relevans i praksis. Teorien at vise, 

at spørge og at opfordre kommer til udtryk adskillige steder igennem appens design. ‘At vise’ 

illustreres igennem billeder, tekst og lyd. ‘At spørge’ illustreres igennem de fiktive personer ved 

deres spørgsmål til barnets madpakke, transport, fritid mm. ‘At opfordre’ sker igennem elevens 

vurdering af resultatet af han/huns trykhistorik igennem appen, samt en opfordring fra 

designet om grønnere initiativer. De fiktive personer er et vigtigt led til genkendelighed 

igennem appen. Dette er undersøgt via. forskelligt allerede eksisterende 

undervisningsmateriale, som børnene i vores interview også nævner. Alle spil børnene 

nævnede, havde alle fiktive personer enten til at optræde eller fortælle igennem designet. 

Ud fra evaluering af prototype 3 med 3. klasse, var det tydeligt at selv ‘de store børn’ i 

indskolingen havde svært ved at læse og forstå teksten i fakta boksene. Derfor var vi stærkt 

opmærksomme på, at teksten skulle formidles bedre, med mindre kringlede sætninger og ord.  

I forlængelse af dette, valgte vi helt at stryge CO2 og erstatte det med drivhusgasser, da 

forståelsen og udtalelse af en kemisk betegnelse ikke gik særlig godt. Vi valgte derfor også at 

tilføje en valgfri lydfil, som skulle fungere som en oplæser af den tekst den stod ved. Dette skal 

give børnene bedre mulighed for at bruge appen, og samtidig få mere ud af indholdet. Samtidig 

imødekommer designet bedre de børn med læsevanskeligheder og ordblinde, samt børn i de 

helt små klasser. Denne lydfil er kun et ikon uden en lydfil bag, men skal illustrere ideen, om at 

lyden kan afpilles.  

For at afrunde appen, valgte vi at tilføje et afregnet klimaaftryk for alle kategorierne, som 

børnene har trykket sig igennem den valgte dag. Det skete gennem en optælling, som skulle 

afgøre hvilken farve børnenes klimaaftryk havde den pågældende dag. Ved at afslutte med et 

resultat, skulle dette give en bedre sammenfatning af elevernes trykhistorik, samt en mulighed 

for at kunne sammenligne med næste dag eller dagen før. 
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(billede 15, prototype 4) 

I appens design valgte vi at tilføje 3 mulige klima- miljøspil, som skal bruges til at understøtte en 

indlæring. Samtidig tænkte vi, at der var mulighed for at børn som hurtigt fik trykket sig 

igennem dagens madpakke eller lignende, kunne spille mens de venter på de andre børn. Dette 

ville forhåbentlig give læreren mere ro og overskud til at få resten af klassen med. Derudover 

havde vi også en interesse i at formidle en større omgangskreds af klimaproblematikken, end 

det individuelle klimaaftryk. Derfor valgte vi som illustration at tilføje et spil, som omhandler at 

smide skrald i den rigtige skraldespand. Dette spil støtter godt op, om de fleste kommuners 

skraldesortering og giver børnene en bredere viden omkring de forskellige miljøtiltag, i landets 

kommuner. Spillet er blot et frosset visuelt eksempel og har ikke trykfunktioner. Derudover 

havde vi en ide om, at børnene kunne prøve at sætte forskellige madvarer ind i CO2 -

pyramiden/klimapyramiden og en klimaquiz. Spillene skulle derfor alle virke som en 

opsummerende og støttende læring. Se billede 16+17, prototype 4. 

 

(billede 16, prototype 4) 
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(billede 17, prototype 4) 

 

Collect client feedback – prototype 4  

Denne fagkyndigevaluering er anvendt ved prototype 4. Denne evaluering er en collect-client-

feedback, hvor prototypen samt undervisningsbeskrivelse til, er blevet tilsendt til to lærere på 

Lynghøjskolen i Roskilde kommune. Begge lærere havde sagt ja til en evaluering af 

undervisningsmaterialet og at give en feedback.  

Vi undersøgte mulighederne for at få to lærere med forskellige kompetencer, men som begge 

havde børn i indskolingen, da dette var vores primære målgruppe. Pernille Kvist er 

matematikvejleder og underviser i blandt andet natur/teknik og matematik. Lone-Annette 

Müllertz er læringsvejleder og pædagogisk it-vejleder, og som underviser i blandt andet dansk, 

billedkunst og it. Både Pernille Kvist og Lone-Anette har fast indskolings børn fra 1-3. klasse 

samt enkelte klasser på mellemtrinnet 4. og 5. klasse.  

Undervisningsbeskrivelse samt appens eksempel på en trykhistorik (som beskrevet i prototype 

4) blev begge tilsendt via. mail. Dette betød at en fysisk tilstedeværelse ikke skete fra gruppens 

side under lærerens evaluering af materialet. Denne metode gav mulighed for, at begge lærere 

kunne sidde og evaluere designet, som de ellers ville have gjort med alt andet 

undervisningsmateriale. Dette var et forslag fra begge lærere, at deres syn på materialet skete 

gennem en almindelig evaluering af undervisningsmateriale. Efter deres evaluering parvis 

aftalte vi et fælles telefonopkald, da både lærernes tid og vores tid var begrænset. 

Hovedpointerne i deres feedback var således; 

• Nemt og overskueligt design, med gode overvejelser af farve og billeder. 

• Godt med animationer og små spil. 



 47 

• Gode beskrivelser. Dog skal nogle af beskrivelserne i tekstboblerne skrives om til mere 

jordnær og letforståeligt.  

• Kort forklaring af drivhusgasser på en børnevenligmåde med en positiv vinkel. Gerne 

som en introduktion til appen inden brug. Eventuelt en kort video inden start. 

• Manglende lærervejledning. Alle undervisningsmaterialer har ikke kun en 

undervisningsbeskrivelse, men også en lærevejledning som skal være brugbar guide til 

læreren.  

• God til målgruppen i indskolingen. 

• Overvejelse omkring brug af appen til 4. klasse når de starter med at have 

hjemkundskab/madlavningsfag. Dette ville også fungere godt her.  

• Appen ville fungere godt med supplerende materiale så som opgavehæfter mm., da 

appen i sig selv vil have svært ved at stå alene.  

 

En fejlkilde ved at få vores prototype til at blive evalueret således er at vi ikke har været til 

stede da den blev evalueret, og derfor kan der være noget der er gået tabt under processen.  

Prototype 5 

Prototype 5 tager udgangspunkt i de rettelser og kommentarer vi fik fra vores collect-client-

feedback evaluering af prototype 4. Evalueringen fra de fagkyndige lærere gav designet et 

bedre udgangspunkt for udfoldelse i praksis, da begge lærere har erfaring i at anvende 

forskelligt undervisningsmateriale.  

Med deres feedback taget i betragtning, begyndte udarbejdet af prototype 5, som er dette 

projekts sidste prototype. Ud fra deres kommentarer til prototype 4, valgte vi at holde fast i 

appens grundlæggende design. Der var derfor ikke nogen visuelle tilføjelser som vi gjorde til 

prototype 5, da begge lærere generelt var tilfredse med appens design.  

Dog brugte vi meget tid på at rette flere af tekstboblerne til et mere letforståelige sprog, som 

de efterspurgte. Se billede 18, prototype 5. Her eksempel for dette:  

 

“Det meste brød er bagt fra din lokale bager” rettes til “Det meste er bagt, tæt på hvor du bor”. 

 

 

 

 

 

(billede 18, prototype 5) 
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En anden tilføjelse var en introduktion for børnene, allerede inden de trykker sig videre til deres 

dag. Dette var et bud fra lærernes side, da det ville give børnene en langt bedre forståelse for 

appen og ideen bag. Videoen som ses ved billede 19, er kun et frosset billede af en illustration 

om, hvordan denne video kunne se ud, inden børnene starter videoen. Der er derfor ikke 

udarbejdet en introvideo til appen, men dette giver et meget godt billede af, hvordan den 

muligvis kunne se ud.  

Videoen skal i hovedtræk omhandle globalopvarmning, drivhusgasser og klimaaftryk. Den skal 

give en positiv formidling af de forskellige kategorier i appens design, samt en forklaring på 

disse. Derfor kan denne korte video ikke kun introducere børn til appen og tanken bag, men 

også være en begrebsafklaring til videre forståelse af appens tekstbokse. For at kunne 

udarbejde videoen bedst muligt uden at skræmme børnene, ville en kobling med Sobel og 

Nygaards teori om klimaangst passe godt her. Nygaard efterlyser, som nævnt tidligere i 

rapporten, en mere positiv formidling af klimakrisen. Derfor vil videoen blive lavet med mere 

positive briller på.  

 

 

 

 

 

 

 

(billede 19, prototype 5) 

Efter lærernes vurdering af appens brug i hjemkundskab, gav det mening at rykke målgruppen 

en klasse op til en eventuelt brug af appen i madlavningsfag som børn i folkeskolen får i 4. 

klasse. Dette var ikke med i vores foregående overvejelser omkring designets brug i praksis, 

men blev en af de utilsigtede effekter. Derudover mente begge fagkyndige lærere, at mere 

tillæggende og supplerende undervisning sås nødvendig for appens brug, da de begge mente at 

appen i sig selv, ville have svært ved at stå ‘alene’. Derfor er det med i overvejelserne at tilføje 

opgavehæfter eller lignende til en videre udvikling.  

 

Lærervejledning med eksempel på brug af designet i praksis 

Hvordan kan en klimaorienteret undervisning tilrettelægges med en læringsapp som 

udgangspunkt? 
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Dette afsnit giver et bedre overblik over designets mulige udfoldelse i et undervisningsforløb, 

samt en kort relevant undervisningsbeskrivelse. 

Lærervejledning 

”Dit Klimaaftryk” er en lærings- og oplysnings-app til elever fra 1-3. klasse. Formålet med appen 

er at skabe en grundlæggende introduktion til de forskellige miljøaftryk i hverdagen samt 

skraldesortering mm. Appen kan bruges i forlængelse af en ”klima-emneuge” eller et andet 

klima/miljø-undervisningsforløb, hvor eleverne inden appens brug kort bliver introduceret til 

drivhusgas-udledning og klimaproblematikken. Derudover vil denne app også være en mulighed 

for et nystartet hjemkundskabshold, da appen blandt andet også har fokus på de forskellige 

madvares CO2-aftryk.  

Appen har et miljø- og grønt fokus i hele dens gennemgang, hvor eleverne igennem flere forsøg 

kan afprøve at variere deres hverdag med grønne initiativer gennem en lærerig og oplysende 

tilgang. Her skal appen bruges til at give en bredere forståelse for, hvad et klimaaftryk er, 

formidle budskabet om grønne initiativer i hverdagen samt give børn i indskolingen en 

forståelse for miljø og klima.  

Målgruppe: 

Indskoling: 1-4. klasse  

Fag:  

• (Emneuge) 

• Natur/teknik 

• Hjemkundskab 

• Dansk 

 

Materiale:  

• App ”Dit klimaaftryk” Tast din dag ind 

• Opgavehæfter 

 

Tidsforbrug: 

• Ubestemt 

  

Eksempel på fremgangsmåde: 

 1. dag 
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Morgen 

Eleverne skal trykke ind, hvad de spiste til morgenmad 

Eleverne skal trykke ind, hvordan de kom i skole  

 

Frokost 

Eleverne skal trykke ind, hvad de har fået med på madpakken 

  

2. dag  

Morgen 

Eleverne skal trykke ind, hvordan de kom hjem fra skole i går 

Eleverne skal trykke ind, hvad de lavede efter skole i går 

Eleverne skal trykke ind, hvad de lavede i deres fritid efter skole i går 

  

Der er tillagt klimaspil i appen, som kan bruges i forlængelse af overstående, som opgavehæfter 

der også kan anvendes.  

Evt. kan eleverne prøve Appen igennem flere gange, og se om de kan blive mere ’grønne’. 

 

Analyse af læringsapp på baggrund af den didaktiske relationsmodel  

Ud over den fagkyndige evaluering, har vi også valgt at lave analyse af læringsappen på 

baggrund af den didaktiske relationsmodel. Tidligt i vores designproces besluttede vi os for at 

sætte vores målgruppe til at være 1.-3. klasses elever. For at skabe et overblik over elevernes 

faglige niveau og læringsforudsætninger, valgte vi at lave kvalitative interviews, for at vurdere 

deres viden og kendskab til global opvarmning og klimaforandringer, der skulle være 

omdrejningspunktet i vores læringsapp. Under interviewet ønskede vi også at vurdere 

rammefaktorerne i den gældende institution. Her adspurgte vi bl.a. elevernes adgang til iPads 

og brugen i undervisningen. Havde eleverne ikke adgang til iPads i skolen, ville vores produktidé 

falde til jorden. Appen, der først præsentere en kort informationsvideo, skal give eleverne 

baggrundsviden. Herefter trykker eleverne sig igennem deres dag, og modtager feedback fra 

appen, der fortæller dem hvor klimavenlige de har været, og hvordan de kan blive endnu mere 

klimavenlige. Aktiviteten er tænkt som noget, der skal gentages hver dag i en eventuel 

emneuge, eller andet klimaundervisningsforløb. Som nævnt tidligere, tager vi brug af de 

pædagogiske teorier om at spørge, at vise og at opfodre, for at sætte en læringsproces i gang 
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hos eleverne. Lærerens rolle i forhold til brugen af iPads, har vi tænkt skal være minimal. 

Læreren skal blot sætte eleverne i gang med at trykke sig igennem appen. Herefter skal læreren 

stå til rådighed, hvis der opstår tvivl eller spørgsmål. Dette kunne eksempelvis være under 

kategorien mad, hvor eleverne kan have svært ved at kategorisere den mad, som de har spist. 

En vurdering af læringsappen er sket på baggrund af både field experiments og collect client 

feedback, som har hjulpet med at pege appen i den rette vej, så eleverne får mest ud af appen.  

Delkonklusion 

Hvordan formidler man klimaproblematikken gennem en designløsning baseret på 

designteorier? 

Undervejs i forløbet satte vi nogle mål, for hvad formålet med appen skulle være. Oprindeligt 

var vores app udtænkt som en CO2 -beregner, der skulle informere børn om, hvor højt deres 

CO2 forbrug havde været. Ved nærmere eftertanke, kom vi frem til at appen i stedet skulle 

foregå som en læringsapp, der skulle formidle og illustrere problematikkerne ved global 

opvarmning og klimaforandringer. Vi har i alt udarbejdet fem forskellige prototyper, hvoraf den 

tredje prototype blev evalueret af nogle elever, og den fjerde blev evalueret af to fagkyndige 

lærere. Efter udarbejdelsen af vores forskellige prototyper, og de dertilhørende 

designevalueringer, kan vi konkludere visse elementer der er vigtige for at opnå det bedste 

design, heriblandt affordance, feedback og farveteorier. Ved designevalueringen oplevede vi, at 

eleverne forstod, hvordan de skulle trykke sig igennem appen, men der opstod forvirring på 

grund af dårlige visuelle billede beskrivelser. Derfor udskiftede vi billederne senere i forløbet, 

for opnå en affordance, så eleverne forstod hvad de skulle trykke på. Feedback er også et vigtigt 

element, som giver en tilbagemelding om at en handling er udført korrekt, og er derfor vigtig 

for vores design - især når vores målgruppe er børn. Dette fremgår i vores design ved visuel 

feedback og derudover ønsker vi at tilføje lyde, der skal give feedback, når man trykker på en 

knap. Undervejs i forløbet fandt vi ud at, at elevernes læseniveau sætter grænser for, hvor 

lange sætninger vi kan skrive, og hvilke ord vi kan bruge. Derfor har vi været nødt til at indsætte 

en lydfunktion, der skal gøre det muligt for eleven, at få læst teksten højt, hvis eleven ikke kan 

læse det. Ved den fagkyndige evaluering af prototype 4, fandt vi ud af, at der ved en 

videreudvikling af appen, at det formentligt er nødvendigt at have en introduktionsvideo i 

starten af appen, der kort skal give en introduktion til appens brug, samt problematikken ved 

global opvarmning og klimaforandringer. Videoen skal nævne de væsentlige og sværere 

begreber, så eleverne får en bredere forståelse, og dermed har lettere ved at forstå den 

information, de senere vil modtage i appen. På baggrund af evalueringen af de to lærere, kom 

vi frem til at appen vil fungere bedre med supplerende undervisningsmateriale, og dette kunne 

udvikles ved en videreudvikling af appen.      
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Diskussion 
Vores diskussion vil tage udgangspunkt i børns klimaangst, og hvilke etiske overvejelser der kan 

forekomme, når der formidles følsomme emner som klimaproblematikken til børn.  

Når der er tale om børn, er der en række komplikationer, som kan gøre det vanskeligt at 

udarbejde problemorienteret løsningsdesign, herunder etik, da børn har en vis urørlighedszone. 

Derfor er der også en skelnen mellem hvor meget og hvor lidt viden, der kan uddelegeres til 

børn. De etiske komplikationer og overvejelser omkring formidling af klimaproblematikken 

bunder i individuel og filosoferende opfattelse – ligesom i pædagogikken, som kan afvige. Dog 

vil de etiske holdninger tit læne sig op ad en fælles forståelse for det samfund vi lever i, samt en 

påvirkning af den samfundsudvikling som vi mennesker er pålagt.    

Denne opgave lægger sig op ad problematikken omkring global opvarmning og børns 

inddragelse ved dette emne. Men hvad kan vi egentlig pålægge dem af viden og ansvar? Ifølge 

analysen af projektets interview er børns generelle forståelse af begreber som CO2, 

klimaforandringer, global opvarmning og miljø klart med et negativt output. Nogle af disse børn 

har i en vis forstand tilegnet sig en negativ forståelse af hele problematikken, hvilket som de 

selv nævner, sker igennem hjemmet og medierne. Der kan derfor argumenteres for, at der sker 

et brud på børns urørlighedszone, uden vi som voksne er helt opmærksomme på dette. Om vi 

vil det eller ej, har vi voksne en mindre kontrol over, hvor meget vi ønsker at inddrage børnene i 

problematikken.  

 Medier der viser skolestrejker for klimaet og børn som Greta Thunberg er med til at påvirke 

børn i enten den ene eller den anden grad. Hertil kan der argumenteres for at en voldsom 

tilgang til emnet, vil være for svært at se fra et barns synspunkt. Det kan ydermere diskuteres 

hvorvidt denne mere voldsomme tilgang til emnet kan gå hen og blive en motivationsfaktor for 

børnene, til at de udvikler sig mere CO2 -neutralt, i forhold til forrige generationer. Der kan 

diskuteres om det at børn bekymrer sig for jorden, kan fungere som en motivation til, at 

børnene vil gøre en forskel. Ifølge Nygaard, kan der argumenteres for, at så længe angsten ikke 

fylder for meget har den en gavnlig effekt.  

Der kan argumenteres for og imod, når der tages udgangspunkt i hvilken angst klimaangst ligger 

ind under, da det er en individuel vurdering. På den ene side ligger klimaangst i den naturlige 

angst, da det er en overlevelsesmekanisme at være bange og på den anden side sygelig angst, 

fordi den frygt som forekommer, fylder meget og kan ikke på samme måde som en naturlig 

angst forløses. Det fremkommer igennem projektet empiri fra interviewundersøgelse, at 

størstedelen af de børn ligger på vippen mellem en naturlig- og sygelig angst. Dette 

argumenteres på baggrund af angstteorien udarbejdet af Mads Dahlgaard.  

Men hvordan kan vi tage hånd om de klimaangste børn? 
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Ifølge artiklen “Vi er ved at skabe en generation af klimaangste børn”, er udviklingen af 

klimaangst hos børn rundt i landet ved at blive en udfordring, og vi lader børnene i stikken. 

Artiklen er på baggrund af børnepsykolog Margrethe Brun Hansen som ser meget kritisk på den 

nuværende situation;  

”Vi er i gang med at skabe en generation, der bliver angste, fordi vi voksne ikke tager 

ansvaret på os. Jeg synes, det er så forfærdeligt, at vi giver børnene angst og usikkerhed. 

Tænk sig som barn at vågne op og være bange for, at vi bliver oversvømmet, eller at der 

er kort tid tilbage.” (Christoffersen, V. 2018). 

Her argumenterer Margrethe Brun Hansen for, at vi voksne mangler at tage mere ansvar. Børn 

er på mange måder hjælpeløse, fordi de ikke kan klare sig alene, hvilket er en mekanisme der 

ligger dybt i dem. Derudover har børn endnu ikke hjernekapacitet eller evnerne til at løse 

problemer, hvilket vil sige, at de er helt afhængige af, at de voksne udstråler ansvar og hjælp. 

Der kan på en måde diskuteres for, at vi voksne glemmer, at vi taler voksensprog til børnene, og 

udstråler hjælpeløshed når vi forklarer dem, hvorfor isen smelter og vandet stiger. På mange 

måder kan der derfor argumenteres for, at vi voksne har et ansvar for at forklare børn, at 

problemer kan løses, da børn er afhængige af at de voksne udstråler, at de har styr på det 

(Christoffersen, V. 2018). 

I artiklen argumenterer Margrethe Brun Hansen for, at børn har behov for en miljø- og 

klimaforståelse helt fra de små klasser da dette skal være en del af dannelsen; 

”Nej, for det er en del af dannelsen, at børn lærer at passe på vores jord. Ligesom man 

lærer ikke at ræbe ved bordet, eller at man ikke må tage kage for næsen af en anden, 

skal vi lære børn, at hvis man har spist pizza på skovturen, så tager man lige papiret 

med. Eller hvis man har været på stranden, så tager man lige det plastic med, man har 

brugt. Det er en del af det at være et godt menneske, at man passer på Moder Jord. Det 

gode er også, at børnene bliver glade, når de føler, at de kan gøre noget.” 

(Christoffersen, V. 2018). 

Denne dannelse som Margrethe Brun Hansen henviser til, er den dannelse et barn gennemgår i 

dets udfoldelse i barndomsperioden og er det som pædagogikken i hovedtræk henvender sig 

til. Derfor er det vigtigt at børn i institutioner som eksempelvis i skolen, tilegner sig denne 

dannelse. Her mener Margrethe Brun Hansen, at klima- og miljøforståelsen skal indgå som en 

del af dannelsen netop som en forbyggende rolle mod klimaangst. Dette støtter op om en mulig 

designløsning til at sikre en god forståelse af klima-og miljøproblemerne hos børn, for at sikre 

en fremtidig generation mod at stå alene med problemet i en angstfremkaldt position. 

Tages der i forhold til skolereformen står der beskrevet, at børn skal have en forståelse for 

omverdenen og menneskets samspil med naturen. Men bliver dette omfavnet nok? 
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Tænketanken CONCITO har udviklet et undervisningsprogram, Den Grønne Rygrad, som tilbyder 

løsningsorienteret undervisning ved global opvarmning, men der er ikke udviklet 

undervisningsmateriale til indskolingen. Det kan skyldes, at der ikke ønskes at trække 

klimaproblematikken ned over hovedet på så små børn, for hvad nu hvis de bliver bange? Hvad 

sker der, når børnene hører mediernes dystre billede om klimaforandringerne, samtidig med at 

de ikke kan forstå det? Hvis der ikke forklares om klimaproblematikken i øjenhøjde for børn, 

kan vi ende med at lade børnene i stikken, hvor de bliver efterladt tilbage med et bange og 

håbløst billede af fremtiden. Hvis børnene ikke forstår problematikken, kan de risikere at 

udvikle en angst, fordi de er bange for det ukendte aspekter af fremtiden. 

Men er det etisk forsvarligt at inddrage børn i denne problematik? 

En etisk vurdering af dette vil være relevant, da denne motivationsfaktor bunder i en angst, 

som kan diskuteres hvorvidt, er etisk forsvarligt at pålægge børn.  

For at finde en løsning på om det er etisk forsvarligt at lærer børn om denne problematik, er 

man nødt til at kigge på videnskaben ved dette emne. (Ryberg, J 2008). Ved koblingen mellem 

etik og videnskab, kan der diskuteres om, hvor forsvarligt det egentligt er.   

Skal vi som voksne ‘skubbe’ barndomsperioden for at imødekomme den samfundsudvikling 

som forekommer ved klimaproblematikken? Mange ville nok uden at overveje tænke nej, vi kan 

etisk ikke pålægge et barn at skulle bekymre sig for fremtiden, men hvis den allerede udfolder 

sig i dagens lys hvad gør vi så nu? 

Ifølge David Sobel argumenterer han for, at hvis børn i en for tidlig alder bliver konfronteret 

med klimaproblematikken, kan der opstå en håbløshed og de-motivering. Men der kan 

argumenteres mod Sobels påstand, da der med digitaliseringen af samfundet næsten er 

uundgåeligt at kunne forhindre, da børn i deres hverdag er så præget af elektronik, TV og andre 

devices, hvor medierne spiller en kæmpe rolle i uddelegeringen af information. Der kan derfor 

argumenteres for, at det vil være etisk uforsvarligt ikke at oplyse børn i mindre klasser, netop 

for at kunne formidle det i børnehøjde. På samme måde som at det ses at være pædagogisk 

uansvarligt at lade barnet ‘sejle sin egen sø’, er det derfor vigtigt at tage hånd om, og hjælpe 

børn, frem for at vente på at de kommer til os de voksne, med en frygt som der ikke er taget 

hensyn til. Derfor kan der argumenteres for, at en læringsapp til børn i indskolingen er etisk 

rigtigt at gøre, fordi børn har brug for at blive oplyst og hjulpet så de kan få forløst en mulig 

angst.  

Dog er der en række etiske overvejelser som kan tale imod en uddelegering af sådanne 

informationer i så små klasser. Som nævnt tidligere har CONCITO heller ikke valgt at lave 

undervisningsmateriale til indskolingen omkring dette emne. Dette lægges på baggrund af, at 

emnet kan for mange børn blive for voldsomt og angstfremkaldende. Der er derfor mange 

implikationer som spiller ind i, hvordan dette bedst kan fremlægges for børn. Samtidig er det 
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også en vigtig overvejelse, om børn er i stand til at modtage selv den mest positive formidlet 

information, netop fordi angsten for liv og død kan have taget over.  

Konklusion  
På baggrund af problemformulering “Hvordan kan en designløsning i form af en læringsapp 

fremme læring om CO2 -forbrug og miljøproblemer for indskolingen i folkeskolen, og samtidig 

forbygge klimaangst hos børn?”, vil der udarbejdes en konklusion på baggrund af rapportens 

teori, metode, analyse og diskussion.  

For at undersøge hvordan en designløsning kunne formes til børn i indskolingen, valgte vi at 

undersøge målgruppen ved kvalitative interviews med den metodiske tilgang tiltænkt til børn. 

På baggrund af interviewene kan vi konkludere at børnene i 2. og 3. klasse på de to skoler i 

Roskilde kommune, har en negativ forståelse for den globale opvarmning og klimaforandringer, 

men har ydermere ikke en forståelse for hvorfor. Derudover udviste børnene en bekymring for 

klimaforandringerne, hvilket gav et indtryk af, at klimaangst var mere eller mindre en udbredt 

angstform hos børnene i en eller anden grad. På baggrund af dette lå en interesse i, at 

undersøge denne nye angstform, samt et ønske om at imødekomme børn med grønnere 

initiativer i hverdagen. Derefter konkluderede vi, at det ikke fremgår i folkeskolereformen, at 

der skal undervises i global opvarmning og klimaproblematikkerne. Der findes allerede 

udviklede undervisningsmaterialer, men ikke formidlet til indskolingsbørn. Dette stod i 

modstrid til, at mange børn fra projektets undersøgelser viste en bekymring allerede fra 2. 

klasse. På baggrund af de etiske overvejelser, konkluderes der er en række komplikationer som 

spiller ind i uddelegeringen af information. Her menes en balancegang mellem hvor meget og 

hvor lidt der er forsvarligt at inddrage børn i. Der konkluderes også at en udelukkelse af denne 

information til børn ville være etisk uforsvarligt. 

Det kan konkluderes ud fra de anvendte pædagogiske- og læringsteorier omhandlende hvordan 

indhold formidles bedst til børn, ved en vise-, spørge- og opfordre struktur, samt en 

balancegang mellem lærerens tvang og elevens læringsfrihed. Ud fra disse principper har vi 

udarbejdet en designløsning til formidling af miljø og klima. Designløsningen blev udarbejdet til 

en app, da der konkluderes ud fra digital dannelse og it-integreret undervisning, at it i 

undervisningen kan forstærke elevernes læringsprocesser. Ved udarbejdelsen af appen har vi 

taget udgangspunkt i designteorier, der bedst imødekommer børns læring. Vi konkluderede, at 

udformningen af det visuelle udtryk var bestemt af farvernes symbolik og visuelt feedback, da 

dette ifølge design til børn er essentielle for deres brug af appen. På baggrund af 

designevalueringer ved en brugervenlighedsundersøgelse og en collect-client-feedback, kan vi 

konkludere, at designet kan fungere til den ønskede målgruppe og som et fagligt relevant 

indhold. Dog er udarbejdelsen af prototypen efter collect-client-feedback ikke evalueret i en 

undervisningsmæssig sammenhæng, hvilket giver et tåget syn på dets udfoldelse i praksis. 
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Endeligt kan vi konkludere, at på baggrund af teorier om klimaangst og de pædagogiske teorier, 

at denne designløsning kan spille en rolle i problemstillingen omkring klimaangst hos børn, da 

den kan hjælpe som et led i formidlingen.  
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