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ABSTRACT 

In this project, we have been occupied with teachers' use of iPads in lectures. Our primary focus 

is to find out how teachers organize classes using iPads instead of using for example blackboard, 

and what positive and negative effects it can cause. 

We think this is interesting because as technology develops and gets better year by year, the 

society adapts to this continuous rapid technology development. For example, all members of the 

group, hardly (if any) used technology when we were in primary school. That has changed in the 

last couple of years where technology has been incorporated in education. This is one of the 

main motivations of this project. To see how the use of technology is within the education field, 

and to research how teachers use technology (In our case iPads) when planning a class. 

For this to succeed, we had set up 3 interviews with 3 different teachers, that teach different 

subjects and teachers in different grades (1. grade, 2. grade etc.). We will ask the following 

questions: What criteria are there to use iPads over blackboard? How often is iPads used in 

class?  Is there any specific context/situation where iPads are better to use over blackboards? 

Vice-versa etc. We have collected data which we will compare to the results we get. 

Furthermore, we analyzed the iPad as a technological artefact using TRIN-Model, but we have 

only used Trin 2 and 3 which will be explained later in this project.   
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INDLEDNING 

PROBLEMFELT 

Udgangspunktet i dette projekt er at gå i dybden med hvilken betydning teknologien har for 

læreres tilrettelægning af undervisning og elevers læringsproces. Vi vil undersøge, hvilke 

overvejelser lærere gør sig, når det kommer til teknologier som iPads i undervisningen, samt 

hvilke grunde de har for til og fravalg. 

Brugen af iPads i hjemmet og brugen af iPads i undervisningen er to forskellige aspekter, og der 

kan være fordele og ulemper ved begge disse. Nogle af konsekvenserne ved brugen af iPad i 

fritiden er blandt andet overforbrug, fedme, søvnproblemer, temperamentsproblemer og til sidst 

ringere præstation i skolen. En undersøgelse viser, at børn mellem 8-12 år gennemsnitlig bruger 

4-6 time på en iPad og generelt skærmtid om dagen, og børn og unge mellem 8-18 år 

gennemsnitlig bruger 9 timer på iPad og general skærmtid (Psychiatry, 2020).   

Tilbage i 2011 aftalte regeringen og kommunernes landsforening, at de ville afsætte hele 500 

millioner kroner, udelukkende for at styrke anvendelsen af IT og teknologi i folkeskolen. Efter 

implementeringen af IT i folkeskolerne, er der så blevet evalueret på, hvilken effekt IT og 

teknologi har haft på folkeskolerne. Evalueringen fremhæver, at der fortsat efter 2018 er en 

udvikling og det belyses især, hvordan de digitale ressourcer styrker kvaliteten i undervisningen. 

Lærere med kompetencer inden for arbejdet med digitale ressourcer oplever en positiv effekt af 

anvendelsen af digitale ressourcer i undervisningen. Ifølge undervisningsministeriet, anvender 

over 80 procent af lærere anvender IT som en aktiv del af deres undervisning. Ifølge 

evalueringsrapporten fra undervisningsministeriet, oplever eleverne at de lærer mere og at det er 

sjovere at gå i skole, når IT integreres i undervisningen (Undervisningsministeret S. f., 2018).  

I en anden undersøgelse blev der undersøgt at børn og unge, som har en tendens til at gøre meget 

brug af iPads, ikke får den ernæring de har brug for. Dette blev testede med en gruppe af 

børn/unge der brugte iPads og af en gruppe af børn/unge som ikke fik lov til at bruge iPads. 

Undersøgelsen viste at de børn som ikke fik lov til at bruge iPads, spiser sundere og er mere 

bevidst om de valg de tager i forhold til mad og generelt har mere styr på deres madvaner. I et 

forsøg med unge der bruger iPads og unge der ikke iPads, fandt man frem til, at unge der ikke 
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bruger iPads ikke lider lige så meget af fedme og andre helbredsproblemer som unge der bruger 

iPads (Formaspace, 2016).  

Vores samfund er i høj grad præget af teknologi, og teknologien rykker sig konstant. Mange har 

sat fokus på teknologiens indflydelse på samfundet og mennesket, og der er har været meget 

fokus på teknologideterminisme og omkring hvorvidt den teknologiske udvikling bestemmer 

menneskers liv. Teknologien har sat et stor præg på undervisning og læring, hvor det nu er blevet 

mere normalt at benytte teknologier til læringsmål, og flere benytter digitale 

undervisningsportaler. Det er nogle af grundene til, at dette er et interessant felt at undersøge. 

PROBLEMFORMULERING  

Hvordan tilrettelægger lærere undervisning med iPads, og hvilke fordele og ulemper er der ved 

det? 

ARBEJDSSPØRGSMÅL:  

1. Hvad synes lærerne om iPads i undervisning, kontra traditionel tavleundervisning? 

2. Hvilke fordele og ulemper er der ved brug af iPads i undervisningen, kontra traditionel 

tavleundervisning? 

3. I hvilke tilfælde vælger lærere at benytte iPads og tavleundervisning og hvorfor vælger 

de det ene frem for andet? 

4. Hvilken effekt mener lærerne iPads har på børnene i undervisningen 
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SEMESTERBINDING 

Vi vil i dette afsnit belyse, hvordan vi i dette projekt besvarer semesterbindingen og pege på de 

elementer i projektet, som falder indenfor semesterbindingens rammer. 

Vi har her på 3. Semester hoveddimensionen Subjektivitet, Teknologi & Samfund. Vi vil her se 

nærmere på iPads, som bliver benyttet i folkeskolen og fokusere på lærernes tilrettelægning af 

undervisningen samt elevernes læringsproces. Vi ser altså nærmere på samspillet mellem 

teknologi og mennesker. Her vil vi altså se nærmere på fordele og ulemper ved brug af iPads i 

undervisningen på folkeskoler. TSA er den dimension, vi har valgt at kombinere med STS, da vi 

ville se nærmere på iPad som et teknologisk artefakt. Til dette har vi valgt at gøre brug af TRIN-

Modellen, dog har vi afgrænset hvilket trin, vi har valgt at inddrage. I vores tilfælde har vi valgt 

kun at inddrage trin 2 og 3, som er teknologiers artefakter og utilsigtede effekter. Trin 2 altså 

teknologiers artefakter vil hjælpe os med at skabe et billede af, hvordan iPad som et teknologisk 

artefakt fungerer, samt vil vi komme ind på de digitale artefakter. Herunder hvilke apps der 

bliver gjort brug af i skolen. I det 3.trin, altså utilsigtede effekter, vil vi se nærmere på de 

utilsigtede og uønskede effekter ift. til iPad og undervisningen.  

AFGRÆNSING 

Hoveddimensionen i dette semesterprojekt er som tidligere nævnt STS, og vi har hertil haft flere 

overvejelser om, hvorvidt vi skulle kombinere det med Design & Konstruktion eller TSA. Da 

vores ønske var at finde ud af hvordan lærer tilrettelægger undervisning vha. iPads, kunne vi 

både fokusere på designmæssige eller det teknologiske aspekt af iPad’en. Vi valgte dog at 

fokusere på det teknologiske aspekt og kombinere STS med TSA, da vi gerne vil analysere 

iPad’en som et teknologisk artefakt, og se hvad fordele og ulemperne kan være ved brug af iPads 

i undervisningen.  
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METODE 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de metoder, der bliver benyttet gennem projektet. Dette vil blive 

gjort, ved at forklare og uddybe de valgte metoder vi har taget i brug. Vi har gennem projektet 

benyttet os af henholdsvis primær empiri, kvalitative data, meningskondensering, sekundær 

empiri og TRIN-Modellen, som dog er en analyseramme. 

PRIMÆR EMPIRI 

Som en del af vores primære empiri har vi opstillet tre interviews. Disse interviews har været 

opstillet med tre folkeskolelærere, som har kunne svare på de spørgsmål, vi har haft og ført os 

tættere på et svar på vores problemformulering. Grunden til at vi valgte netop de tre informanter, 

var for at få en bredere indsigt, da de underviser på tre forskellige skoler. Derudover valgte vi 

lærere, som underviser på forskellige klassetrin, for at få et indblik både i indskolingen, 

mellemtrinnet og udskolingen. Vi valgte den brede spredning mellem klassetrinnene, da vi 

mente, at det bidrager til en dybere indsigt i praksis. 

Vi valgte at gøre brug af det semistrukturerede interview, som er en god interviewform at 

benytte, når der kun skal interviewes én gang. Det semistrukturerede interview giver mulighed 

for en samtale med informanten men forholdsvis åbne rammer, hvor der er mulighed for at 

spørge ind til nogle af de interessante udsagn som informanten kommer med. Ved benyttelse af 

en interviewguide vil der blive holdt styr på, at alle de spørgsmål vi har, bliver besvaret, altså 

fungerer den som en tjekliste. 

KVALITATIV DATA 

Den kvalitative data har til formål at give os nogle dybdegående og udførlige svar ved hjælp af 

en samtale med interviewpersonen i stedet for eksempelvis at benytte et spørgeskema, hvor det 

vil være mere begrænset hvor meget viden, vi vil kunne få ud af interviewpersonen. Derudover 

forsøger man i en kvantitativ undersøgelse at finde årsagssammenhænge, hvilket ikke vil være 

relevant for denne type undersøgelse. For at forberede os bedst muligt til de opstillede interviews 

har det været yderst fordelagtigt at benytte en interviewguide for at styrke interviewets kvalitet. 

Uden en interviewguide og god forberedelse kan det let svække kvaliteten og resultere i mange 
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sidespor, som ikke vil bringe relevante svar for vores projekt. I en interviewguide vil det være 

relevant at udpege nogle specifikke spørgsmål, som der ønskes svar på. Dette har hjulpet os med 

hele tiden at holde fokus på, at få svar på de spørgsmål vi har og dermed få det bedste ud af 

interviewet. Måden vi har rekrutteret vores informanter på, har været gennem vores eget sociale 

netværk. Dette gjorde det let for os at komme i kontakt med den målgruppe, vi ønskede at 

interviewe. Eftersom vi på forhånd kendte folkeskolelærerne og havde en relation til dem, kunne 

vi let få dem til at deltage i vores interviews. Da vi har rekrutteret informanter gennem vores eget 

sociale netværk, har det været nødvendigt at tænke over de bias der opstår, når vi interviewer 

personer, vi på forhånd kender. For at undgå disse bias valgte vi at opdele interviewene således, 

at vi skiftedes om at interviewe, alt efter hvem der kendte hvem. På den måde kunne vi forstærke 

validiteten og reliabiliteten af interviewene og få de bedste resultater. 

ANALYSESTRATEGIER – MENINGSKONDENSERING  

Efter vi har fået indsamlet vores interviewdata, vil vi gøre brug af meningskondensering, som 

Kvale beskriver i sin bog “interview”. Ved hjælp af meningskondensering vil vi få et klart 

overblik over det udbytte, vi har fået af interviewene. På den måde kan vi vurdere, hvor relevante 

de svar vi har fået, er. Måden dette bliver gjort på, er ved at gennemgå alle interviewene, og 

kigge nærmere på de mest dominerende udsagn og sørge for, at lange komplicerede sætninger 

bliver forkortet og præciseret. Til slut vil vi kunne sætte de mest dominerende udsagn op mod 

formålet med interviewet, og vurdere den data vi har fået ud af det (Brinkmann, 2009). 

SEKUNDÆR EMPIRI  

Som en del af vores sekundære empiri, har vi valgt at gøre brug af undervisningsministeriets 

data, eftersom de har opgivet en evalueringsrapport, som evaluerer på hvordan IT er blevet 

integreret i undervisningen. Derudover har vi benyttet artikler om undersøgelser, som viser 

hvilken effekt iPads kan have på børn og unge. Dette har været med til at udvide vores forståelse, 

og hjulpet os med at kunne besvare vores problemformulering. 
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TRIN-MODELLEN  

TRIN-Modellen er en analyseramme fra TSA diemensionen, som kan hjælpe med at analysere et 

teknologisk artefakt. TRIN-Modellen består af 6 punkter/trin. Disse trin er: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiers artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologi 

6. Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier. 

 Dog har vi valgt ikke at gøre brug af alle trin i TRIN-Modellen. De trin vi har valgt at gøre brug 

af, er trin 2 og 3 altså teknologiers artefakter og teknologiers utilsigtede effekter. Disse 2 punkter 

er mest relevante, da vi gerne ville undersøge hvilke teknologiske artefakter, iPads/tablets består 

af. Herunder både hardware altså hvilke dele/komponenter der indgår i en iPad og software. 

Udover dette vil vi gerne undersøge hvilke utilsigtede effekter, der kan opstå ved benyttelse af 

iPad i undervisningen.        
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TEORI - POSTFÆNEMENOLOGI  

Der vil i dette afsnit redegøres for den teori, vi igennem projektet har valgt at fokusere på. Vi har 

valgt at benytte os af filosoffen Don Ihdes postfænemenologi, som kom til i 1980. 

Postfænemenologi er en filosofisk tilgang, som bliver benyttet til at se nærmere på samspillet 

mellem mennesket og samfundet set i lyset af teknologi. For at få en forståelse af hvad 

postfænemenologi er, kan vi se nærmere på fænomenologi. Fænomenologi fokuserer på 

menneskets individuelle vurdering. Her vil der altså ikke være ét korrekt facit, da det kommer an 

på, hvordan det enkelte menneskes syn er på det. Vi har valgt at fokusere på Ihdes fire 

oprindelige relationstyper; Legemliggjorte, teknologi-medierede relationer, hermeneutisk 

teknologisk mediering, andetheds-teknologiske relationer, baggrundsrelationer (Martinsen, 

2008). 

En af de centrale dele af Ihdes forfatterskab, er menneske-teknologi-verden relationer. Dette 

betyder, at vores relation til verden, er medieret af teknologier. Inden for postfænemenologien 

bliver begrebet mediering benyttet, for at sætte fokus på sammenhængen mellem et subjekt og 

verden rundt om. Mediering er altså en relation mellem eksempelvis mennesket og verden. Ihde 

benytter de fire ovenstående relationer, til at tale for, at teknologier ikke skal betragtes som 

neutrale, men peger på at teknologier er medkonstituerende for menneskets relation til verden 

(Finn Olesen, 2020). 

IPad’en kan indgå i alle postfænomenologiske relationer, dog er nogle af betydningsfulde end 

andre. Vi vil i analysen se nærmere på hvilke relationer iPad’en kan indgå i. 

”I tilfældet med teknologisk mediering foregår der dog en forstærkning og reduktion af verden, 

og derfor er der tale om ikke-neutrale processer i midten. En læge, der anvender et stetoskop til 

at lytte på en patients brysthule, forstærker sin auditive oplevelse af patientens tilstand, og kan 

derved lytte og stille en diagnose på en anden måde end den læge, der fx undersøger patientens 

tilstand via et røntgenbillede” (Finn Olesen, 2020).  

Her gives der et godt eksempel på en situation hvor en teknologi kan fremgå mindre neutral. 

Inden for teknologisk mediering vil der både kunne findes eksempler på neutrale og ikke-

neutrale processer. 
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Postfænemenologien vil passe godt ind i vores projekt, eftersom vi har valgt at se nærmere på 

lærernes brug af iPads i undervisningen. Altså kan det siges, at det er noget som påvirker 

mennesker og samfundet, da langt de fleste skoler, ifølge undervisningsministeriet, begyndte at 

benytte iPads eller andre teknologier i undervisningen tilbage i 2011. Derudover er det altså 

samspillet mellem mennesket og teknologien der bliver sat i fokus, når iPads og andre 

teknologier bliver benyttet i undervisningen.  

LEGEMLIGGJORT, TEKNOLOGI-MEDIEREDE  

Der findes forskellige medieringsformer som Don Ihde nævner. Legemliggjort, teknologi-

medierede relationer er den relation, Ihde peger på, når der foregår en form for mediering, hvor 

en teknologi nærmest er blevet en del af mennesket. Et klassisk eksempel er brillerne, som 

mennesker med dårligere syn bærer til hverdag. Efter en tilvænningsperiode ser mennesket ikke 

længere igennem brillerne. Brillerne bliver i denne sammenhæng en semi-transparent del af 

vores erfaring. Brillerne ses altså ikke længere som et objekt, på nær i enkelte tilfælde som kan 

være, når de dugger, eller når glasset bliver fedtede. 

HERMENEUTISK TEKNOLOGISK MEDIERING 

En anden form for mediering som Ihde peger på, er hermeneutisk teknologisk mediering. Her er 

den kropslige sansning, som før var i spil, ikke længere forbundet med teknologien. Et klassisk 

eksempel på hermeneutiske, teknologiske relationer kan være et ude-termometer, som fortæller 

mig, hvor koldt det er udenfor, uden jeg behøver at være udenfor. 

“Termometret kræver blot en fortolkning af en tekst, fx ’-3 ℃’. I en hermeneutisk proces 

oversætter jeg teksten til et forhold i min livsverden: Der er koldt udenfor! Jeg har således kun 

indirekte adgang til verden og er afhængig af teknologiens mediering som grundlag for mine 

erfaringer af verden.”  - Ihde s. 17 (Robert Rosenberger, 2015) 

Her bliver der taget udgangspunkt i eksemplet med termometeret, hvor mennesket ud fra egen 

livsverden kommer frem til noget, ud fra den teknologiske mediering der er på spil, som i dette 

tilfælde er termometeret. 
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ANDETHEDS-TEKNOLOGISKE RELATIONER  

Ihde peger på to andre forbindelser, vi har med teknologi, som også er relationstyper. Den ene er 

andetheds-teknologiske relationer. Navnet på denne relation, skal betyde “den anden af to”. Her 

kan teknologi altså optræde som den anden. Et eksempel kan være et computerinterface, som 

ofte er designet til at se ud som formen på en samtale mellem to mennesker. Lige netop denne 

relation bliver mere og mere almindelig, eftersom vi oftere interagerer med teknologier som 

computere og iPads, som har et interface med et “andethed-præg” 

BAGGRUNDSRELATIONER 

Den sidste relationstype Ihde peger på, er teknologiske baggrundsrelationer. En 

baggrundsrelation kan være, når en teknologi er blevet så almindelig en del af vores hverdag, at 

vi måske først bemærker den, når den ikke er der. Et eksempel på en baggrundsrelation kan være 

temperaturen i stuen, som først bemærkes hvis radiatoren ikke virker. Her vil det altså sige, at 

teknologien smelter sammen med verden, bliver en del af verdens struktur og former hverdagen. 

Der er altså ingen direkte opmærksomhed på teknologien, da den er blevet så almindelig og så 

stor en del af vores hverdag, at teknologien optræder i baggrunden.  
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ANALYSE 

TRIN-MODELLEN:  

Da vi ønsker at gå nærmere i dybden med iPads i forhold til dens artefakter og utilsigtede 

effekter, har det været vigtigt at determinere for os hvilken model og hvilken generation iPad, vi 

ønsker at tage udgangspunkt i. Først undersøgte vi hvilke aktuelle iPad modeller, der er på 

markedet og her fandt vi frem til følgende modeller: iPad, iPad Mini, iPad Air og iPad Pro 

(https://www.apple.com/dk/ipad/). Med denne baggrundsviden spurgte vi de lærere, vi 

interviewede, om de havde kendskab til, hvilken model af iPads og hvilken generation af iPads 

eleverne gjorde brug af. Lærerne fortalte os, at eleverne gør brug af modellen, der hedder iPad 

Air, dog vidste de ikke, hvilken generation det var. Vi bad lærerne om at få lov til at se nærmere 

på en af elevernes iPad, for at finde ud af hvilken generation af iPad Air der var tale om. Her var 

der tale om iPad Air 2 (2.generation af iPad Air). Dog viste det sig, under vores research, at 

delene fra generation til generation er meget ens. 

2. TEKNOLOGIER ARTEFAKTERS: 

Som tidligere nævnt i det forrige afsnit findes der flere forskellige modeller af iPads og flere 

generationer af dem. Vi har valgt at arbejde med den model, som hedder iPad Air 2, da det var 

denne model, vi fik at vide, at eleverne gør brug af. iPad’en har mange forskellige artefakter, 

som er illustreret på billedet nedenfor. Vi har dog valgt at fokusere på “core” komponenterne. 

Dog forbliver disse samme “core” komponenter det samme, men forbedres hvert år. “Core” 

komponenterne i en iPad Air 2 er følgende: Touchskærm, bundkort og batteriet. Dette var bare 

“core” komponenterne i en iPad Air 2, men på nedenstående diagram er der et mere detaljeret 

overblik over, hvilke komponenter der indgår i en iPad Air 2:  

 

https://www.apple.com/dk/ipad/
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(Kilde: https://www.zdnet.com/article/ipad-air-teardown-how-fewer-leds-iphone-components-helped-apple-slash-costs/)  

På ovenstående billede er der givet et mere detaljeret overblik over de forskellige artefakter, som 

indgår i dette teknologiske artefakt. I dette semesterprojekt er fokus på STS, så vi har valgt kun 

at gå i dybden med “core” komponenterne. Main PCB som er illustreret på billedet, ovenfor er 

bundkortet i iPad’en. Bundkortet består af en masse komponenter herunder mange transistorer, 

chips mm. Da iPad’en er en mobil enhed, har den ikke noget decideret grafikkort. Det vil sige, at 

processeren (CPU) og grafikkortet (GPU), er samlet under én chip. Dette bliver også kaldt SoC 

(System on Chip) (Fenlon, 2015) .  

Udover dette så indeholder bundkortet også RAM, samt hukommelse. RAM står for Random 

Accesses Memory. RAM er blandt andet en af de faktorer, der spiller ind for, at afgøre hvor 

hurtig iPad’en er (Martindale, 2020). Dog spiller CPU også en rolle i det, hvorfor man så kan 

sige, at CPU og RAM går hånd i hånd. Touchskærmens funktion i dette artefakt er at give 

brugeren en måde at interagere med softwaren på. Udover dette så er iPad Air 2 udstyret med en 

LED skærm på 9,7’’. Batteriet i iPad Air 2 er på 7390 mAh og ifølge Apple’s hjemmeside, er der 

op 10 timers batteritid (Apple, Apple, --).  

Udover dette spurgte vi lærerne, hvilke apps/hjemmeside eleverne gjorde brug af i 

undervisningen, da det også vil være relevant at undersøge de digitale artefakter, som der bliver 

https://www.zdnet.com/article/ipad-air-teardown-how-fewer-leds-iphone-components-helped-apple-slash-costs/
https://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/ipad.htm#pt2
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gjort brug af i undervisningen. Her fik vi at vide, at eleverne gør brug af Book Creator, 

Matematikfessor, e-mat, Gyldendals fagportaler, frilæsning.dk, Google Classroom og Kahoot og 

nationaltest. Book Creator er en app til mange forskellige formål eksempelvis at lave en bog, 

tegneserier, en fysik/kemi rapport mm (Creator, --). Vi spurgte lærerne, hvordan deres elever gør 

brug af denne app, hvortil svarene var forskellige. I indskolingen bliver appen mest brugt til, at 

eleverne kan lære at skrive, ved at lave tegneserier. På mellemtrinnet laver eleverne små bøger, 

hvor de også gjorde brug af billeder, video og stemmeoptagelser. I udskolingen blev der ikke 

gjort så meget brug af det, dog nævnte en af lærerne, at hans elever bruger det til at lave 

fysik/kemi rapport, altså tage billeder, videoer af forsøg og skrive testresultater ind. 

Matematikfessor og e-mat er hjemmesider, hvor eleverne kan løse matematikopgaver, tage tests 

og konkurrere med de andre elever. Dog var det forskelligt, hvad skolerne gjorde brug af i deres 

undervisning. Den ene lærer som var matematiklærer, fortalte os, at han gjorde brug af 

Matematikfessor. I forhold til Gyldendals hjemmesider var det forskelligt, hvad lærerne gjorde 

brug af. I indskoling gjorde de meget brug af frilæsning.dk, som er en hjemmeside fra 

Gyldendal, hvor eleverne kan læse bøger med Lix-tal. Fælles for alle de lærer vi interviewede 

var, at de alle gør brug af Gyldendals fagportaler. Google Classroom er et kollaborativ værktøj i 

undervisning, som f.eks. kan samle alle elever og lærere i et fælles dokument (Google, --). 

Herunder nævnte lærerne, at de brugte Classroom til forskellige formål. Under lockdown nævnte 

læreren fra indskolingen, at han gav lektier for via. Classroom. De andre lærere nævnte, at de 

bruger Classroom, f.eks. når de laver opsamling på en opgave, hvor de snakker om det i timen, 

hvorefter der blev skrevet ned i et fælles dokument i Classroom. Kahoot blev der gjort 

overraskende meget brug af i deres undervisning. Lærerne mente, at det var en anderledes og 

sjov måde at få eleverne engageret på i undervisning, plus det er en slags konkurrence ifølge 

lærerne. Nationaltest er noget, som bliver gjort brug af på alle klassetrin i folkeskolen. For 10 år 

siden plejede eleverne at tage samlet til skolens IT-lokale (erfaring fra gruppens medlemmer). 

Dette har ændret sig i dag, hvor nationaltest foregår i klasserummet. Her spurgte vi ind til, 

hvordan det foregik, og her svarede en af lærerne, at når han afholder nationaltest, sætter han 

nogle plader op, så eleverne ikke kan se efter hinanden. På de fleste skoler har de fjernet App 

Store, så eleverne ikke kan downloade apps, spil mm. En af gruppens medlemmer har en 

lillesøster, som går i 2. klasse, og dette var tilfældet på hendes iPad. App Store var fjernet helt fra 
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iPad’en. Dog var dette ikke tilfældet med de lærere, som vi interviewede. Her fortalte de os, at de 

ikke havde sådan en slags restriktion på de iPads, eleverne fik udleveret.  

3. TEKNOLOGIERS UTILSIGTEDE EFFEKTER 

Da teknologi blev implementeret i skolen, skabte det en stor debat hvorvidt om det var den rette 

beslutning at implementere det eller ej. I en undersøgelse mellem 2011 og 2017 er det vist, 

selvom iPad godt kan gavne læringsprocessen for børn og unge, så har det også haft den 

modsatte effekt. Grunden til dette, er fordi iPads ikke er udelukkende blevet udviklet til 

læringsbrug. Dvs. man kan surfe frit rundt på nettet, downloade spil, se YouTube videoer mm. Et 

andet aspekt der blev lagt vægt på i undersøgelsen var, at iPads rent faktisk hæmmede børnenes 

og de unges kreativitet. På en skole blev der lavet undersøgelse om dette, hvor det blev vist, at 

denne påstand passer, da iPads gør “ting” nemmere for de studerende. I dette tilfælde mente de 

eksempelvis når det gælder for eksempel ting som storytelling. Et andet eksempel var i 

billedkunst, hvor der var tydeligt udtryk for børnene ikke havde den samme kreativt, kontra de 

børn, som ikke fik udleveret iPads af skolen. Dette problem er dog ikke aktuelt alle steder. De 

fleste skole har restriktioner på de iPads de udleverer, men vi oplevet med de lærer vi interviewet 

at dette ikke var tilfældet på deres skoler (Perrine Martin, 2014). En anden utilsigtede effekt er at 

iPad’sen ikke udfordre eleverne. I en undersøgelse viser det at iPads har gjort elevernes læring i 

den forstand “nemmere”. Med dette menes at eleverne ikke skal arbejde så hårdt for at stræbe 

efter at lære og få resultater ud af dette. Her bliver der givet et eksempel på nogle læringsapps, 

ikke er egnet til brug af undervisning, da det bliver alt for nemt for eleverne. Dog viser det, at 

iPads hjælper i områder som fysik, matematik og til at lære et fremmedsprog. I samme 

undersøgelse viste det også, da iPad’en blev introduceret på skolerne, at eleverne søgte efter at 

bruge iPad’en mest muligt. Det betød, at papir og blyant helt blev erstattet med iPads (Luckin, 

2013).  

En undersøgelse fra Apple viser, at iPads har været med til at forbedre læringsprocessen for børn 

og unge. Herunder har de studerende forbedret sig 20% i fysik, 11% i forhold til læsning og 17% 

i matematik. Udover dette viser undersøgelsen, at iPads har været med til at forbedre børnenes 

og de unges karakterer (Apple, 2019). En undersøgelse i Saudi Arabien understøtter Apple’s tal, 

som viser, at børn i indskoling lærer bedre ved brug af iPads end ved brug af traditionel 
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tavleundervisning. Dette blev der lavet en test med, hvor eleverne der brugte iPads blev kaldt 

“experimental group” og eleverne der modtog traditionel tavleundervisning blev kaldt “control 

group”. Her viser undersøgelsen, at “experimental group” klart havde bedre præstation ift. 

“Control group” (Alzannan, 2015). 

Alle elektroniske enheder er udstyret med en skærm som udgiver blåt lys, herunder iPads. 

Tidligere generationer af iPad, har haft problemer med dette blå lys i skærmen, da skærmen ikke 

var udstyret med et “Retina-display”. Dette problem er ikke så aktuelt, som det har været. Dog 

skal det siges, at blåt lys kan være et aktuelt problem, hvis man for eksempel bruger mange timer 

på en iPad, eller gør brug af den i mørke. Nogle af konsekvenserne kan blandt andet være 

søvnforstyrrelser, som vi kom ind på tidligere (Janne Grønli, 2016).  

MENINGSKONDENSERING - ANALYSE AF INTERVIEWS:  

De tre informanter underviser i forskellige fag og klassetrin. Ali underviser indskolingen i 

matematik, natur/teknologi og historie. Amani underviser på mellemtrinnet i dansk, religion og 

engelsk. Fedzri underviser i udskolingen i dansk, religion og dansk som andetsprog. 

BRUG AF IPADS I UNDERVISNINGEN:  

Vi har gennem vores interviews opnået en del viden, og fundet ud af hvordan iPads bliver 

benyttet på tværs af fag og klassetrin. En af fordelene har klart været, at vi har været i kontakt 

med folkeskolelærere i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette har gjort, at vi har haft 

mulighed for at få et bredt blik i forhold til brugen af brugen af iPads i folkeskolen og ikke kun 

på bestemte klassetrin. Da vi ønsker at drage brug af Kvales meningskondensering, har vi kigget 

nærmere på de mest interessante udtalelser, vores informanter kom med. Disse udtalelser har vi 

valgt at fremhæve, da det vil føre os til essensen af de interviewedes udsagn. 

Nogle af de svar der gik igen, blandt de tre lærere var, at der blev benyttet undervisningsportaler 

og bøger. Dog var det eksempelvis spændende at høre Fedzri fortælle om, hvilke overvejelser 

han gør sig i udskolingen. 
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“Undervisningsportaler som Dansk og Religion Gyldendal fungerer rigtig godt, og nogle gange 

kan det være en fordel for dem, som har det sværere end andre at benytte iPads til at tilgå 

undervisningsportaler, hvor teksten kan læses op fremfor at bruge en bog som de andre elever.” 

Dette er altså et udmærket eksempel på, hvilke overvejelser en lærer gør sig i forhold til at 

benytte iPads i undervisningen. Dette er en af de utilsigtede effekter, der kan opstå ved brug af 

iPads i undervisningen, som dog er en velkendt problematik. 

Et andet eksempel kunne være Amani, som på mellemtrinnet også har specialundervisning med 

særligt udfordrede børn. 

“Jeg kan godt lide at variere. Nogle gange vælger jeg at bruge iPads og andre gange, holder vi 

os til blyant og papir. Hvis der skal læses en lang tekst, som jeg ved kan være udfordrende, 

findes teksten oftest også digitalt, hvor der kan blive læst højt.” 

Her ser vi altså den samme tanke gå igen, hvor der bliver taget hensyn til de svagere elever i 

undervisningen. 

Et af de andre spørgsmål som er interessante at se nærmere på, er følgende spørgsmål: 

“Er der forskel på undervisningsformen i forhold til brug af iPads eller traditionel 

tavleundervisning i de fag du underviser i?” 

Her var lærerne på tværs af årgangene endnu engang enige. Fedzri som underviser i udskolingen, 

udtalte følgende, som vi synes, var en meget interessant vinkel. 

“iPads fylder jo en del i undervisningen, og jeg synes faktisk det fungerer rigtig godt, men man 

skal jo også holde øje med, at de ikke laver alt muligt andet. Ofte sidder de jo på Facebook, 

instagram eller spiller spil.” 

Her møder lærerne altså en af de udfordringer, der er ved, at alle eleverne har iPads, som kan 

tilgå andre sider og sociale medier. 

Ser vi nærmere på nogle af fordelene, udtaler Amani følgende: 
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“Vi kan jo med fordel koble vores iPads til whiteboardsne og dele vores skærm med eleverne. Vi 

bruger jo også Classroom, hvor vi kan dele opgaver og lektier, så er det bare nemmere, når alle 

eleverne har en iPad hver.” 

Ud fra ovenstående udtalelser kan vi altså se på nogle af de fordele og ulemper, der er ved at 

benytte iPads i undervisningen. Der er nem adgang til whiteboardet, og alle kan følge med på 

samme side på Classroom. 

Ali føler, at han har frihed til at tilrettelægge undervisningen efter eget ønske, hvilket han ser 

som en fordel. Ali udtaler følgende: 

“Det er egentlig helt op til mig, hvordan jeg tilrettelægger undervisningen. Jeg har et pensum, 

som jeg får at vide, skal gennemgås, men hvordan jeg vælger at gennemgå, det bestemmer jeg 

egentlig selv. Jeg kan godt lide at benytte iPads i undervisningen, og jeg føler også det er til 

gavn, da der en gang imellem er undervisningsdifferentiering og niveaudeling.” 

Endnu engang hører vi, at iPads ofte bliver benyttet i undervisningen, og at de med fordel kan 

benyttes til dem, som er lidt udfordrede. Dette har vi altså hørt på tværs af alle årgange, og lader 

til at være en mening, de alle deler. 
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SAMMENLIGNING AF INTERVIEWS OG UNDERSØGELSER  

I vores analyse vha. TRIN-Modellen, fandt vi frem til nogle undersøgelser ift. de utilsigtede 

effekter iPad’en har, når det gælder brugen af iPads i undervisning. Her kom vi bl.a. ind på, 

hvordan iPads kan være en distrahering for eleverne. Dette kan sammenlignes med de lærer som 

vi interviewede, da de oplevede, at dette var et problem med deres elever. Herunder fortalte de 

os, at deres skoler ikke havde valgt at sætte nogle restriktioner på iPad’en som f.eks. at fjerne 

App Store. En anden ting som lærerne kom ind på, var at iPads ikke var den bedste løsning i alle 

scenarier. I scenarier som at løse matematikopgaver var iPad en klar fordel at bruge, men en af 

lærerne havde flere gange oplevet, at når han satte børnene til læsning, lavede de oftest noget 

andet end at læse. Dette kan sammenlignes med den undersøgelse, vi nævnte tidligere, om at 

iPads er bedre at bruge i nogle fag end andre. Til sidst spurgte vi om lærernes mening ift. iPad’en 

generelt, og hvorvidt de mener iPads er bedre at bruge end traditionel undervisning, samt om de 

kan mærke en forskel i elevernes faglighed. Her svarede alle tre lærere det samme, at de så 

iPad’en som et godt værktøj ift. Undervisningen, og at de oplever mere engagement i 

undervisning, når der bliver gjort brug af iPad kontra tavleundervisning. Ikke nok med dette så 

fortalte de os, at de også kunne se en stigning i elevernes faglighed. Dette passede overens med 

den undersøgelse fra Apple, og den undersøgelse der blev lavet i Saudi Arabien. Eleverne får et 

højere fagligt udbytte ved at bruge iPads i undervisningen. 

En anden undersøgelse som understøtter vores informanters oplevelser, er evalueringsrapporten 

fra undervisningsministeriet, som klart og tydeligt viser, at over 80 procent at lærerne anvender 

IT til at styrke kvaliteten i undervisningen. De digitale ressourcer er altså blevet let tilgængelige, 

og kan med fordel benyttes af lærerne, hvilket Fedzri, Ali og Amani bestemt også har i 

overvejelserne, når de tilrettelægger deres undervisning.  
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POSTFÆNEMENOLOGIENS RELATIONSTYPER:  

Som tidligere nævnt, har vi valgt at gøre brug af teorien postfænomenologi. Herunder valgte vi at 

fokusere på fire relationer og medieringsformer. Vi vil nu se nærmere på hvordan iPad’en, som 

teknologi, passer ind i disse fire relationer.  

LEGEMLIGGJORT, TEKNOLOGI-MEDIERING:  

Legemliggjort teknologisk mediering er en relation, som sætter fokus på teknologier, som 

nærmest er blevet en del af mennesket. I dette tilfælde passer iPad’en ikke lige så godt i denne 

relation som de andre relationer. Dette skyldes at iPad’en ikke som sådan bliver en del af 

menneskets krop, på trods af hvor stor indflydelse den har på mennesket. Man kan i dagens 

samfund næsten godt pege på, at ipads og smartphones er blevet en del af mennesket, men ikke 

på samme måde som eksempelvis et par briller. Derfor passer iPad’en ikke lige så godt ind i 

denne relation. 

HERMENEUTISK TEKNOLOGISK MEDIERING:  

Når der er tale om hermeneutisk teknologisk mediering, er der som tidligere nævnt fokus på, at 

det ikke er en direkte vurdering af verden. Som det blev nævnt i eksemplet før, med 

termometeret, får man en indirekte vurdering af verden, og man er afhængig af teknologiens 

mediering, som er grundlag for den vurdering af verden, man får. 

iPad’en passer ind i denne relation, eftersom iPad’en har en masse funktioner, som kan give en 

indirekte vurdering af verden, og som påvirker menneskets vurdering af verden. Et eksempel på 

dette kan være appen, som er på alle Apple’s iPads og iPhones, nemlig “vejr”. Vejr viser, som 

navnet indikerer, vejret i enten den by man befinder sig i, eller de byer man vælger at søge på. 

Dette betyder, at du eksempelvis fra din stue kan se vejret i den by, du befinder dig i og altså få 

en vurdering af vejret udenfor uden at gøre brug af hverken sanser eller andet.  

ANDETHEDS-TEKNOLOGISKE RELATIONER:  

Andetheds-teknologi betød som tidligere nævnt “den anden af to”. Det vil sige at mennesket er 

den ene, og en teknologi kan optræde som den anden. Dette bliver ofte benyttet på computer 



Hani Nimer Shama BP3 – Basisprojekt RUC 

Mohammed Harris Beg Gruppenr: V2024807839 Afleveringsdato: 06/01-2021 

 

  Side 22 af 28 

interfaces, og dette kan også ses på iPads. Et godt eksempel på hvornår et interface nærmest 

ligner en samtale mellem to mennesker, kan være alle de symboler, som gør det let at forstå, 

hvad de forskellige apps eller hjemmesider kan. Dette gør brugeroplevelsen bedre, og Apple har 

formået at lave gode interfaces, og betegnes også som en af de mest simple og lettest 

anvendelige styresystemer. Det er det samme Styresystem som kører på iPhone og iPad, og 

Apple arbejder hårdt på interfacet. På deres hjemmeside har de en side ved navn “Human 

Interface Guidelines”. Apple går meget op i, at sørger for, at de har et intuitivt og indlærbart 

system. Altså passer IOS systemet på de iPads, der bliver brugt i skolen godt i denne relation 

(Apple, --).  

BAGGRUNDSRELATIONER:   

iPads er blevet en stor del af hverdagen hos mange elever. Både inden for skoletiden og uden for 

skoletiden. Teknologiske baggrundsrelationer kan eksempelvis være, når iPad’en er blevet så 

implementeret i hverdagen, at det ikke længere er noget man bemærker. Den bliver så stor en del 

af hverdagen, eftersom den i skolen bliver benyttet stort set hver dag. I langt de fleste fag kan der 

benyttes iPads i undervisningen- Både i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 

Teknologien optræder i baggrunden, eftersom den bliver benyttet så meget. Først når en skærm 

eksempelvis bliver defekt, en oplader ikke virker eller lignende, vil brugeren blive opmærksom 

på, at iPad’en ikke længere er tilgængelig.   
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DISKUSSION 

I dette afsnit vil vi diskutere, nogle af de ting vi kom frem til i analysen og belyse dem fra 

forskellige vinkler. Herunder blandt andet fordele og ulemper ved brug af iPads i undervisning, 

samt diskutere lærernes mening om brug af iPads i undervisning. Udover dette vil vi inddrage en 

undersøgelse, som fortæller om brugen af iPads i undervisningen. 

FORDELE OG ULEMPER VED BRUG AF IPADS I UNDERVISNINGEN  

På baggrund af informanters svar kan vi se, at svarene går igen for alle informanter. Herunder er 

alle positive om, at iPad er godt for undervisningen. Her nævner de blandt andet, at iPads kan 

være nyttige for eksempel, når eleverne skal læse en længere tekst, så er der en mulighed for, at 

iPad’en kan læse det op. Derimod nævner lærerne også, at iPad er en distrahering for eleverne. I 

en af udtalelser fra lærerne bliver der sagt: “iPads fylder jo en del i undervisningen, og jeg synes 

faktisk det fungerer rigtig godt, men man skal jo også holde øje med, at de ikke laver alt muligt 

andet. Ofte sidder de jo på Facebook, Instagram eller spiller.”. Udover dette var der blevet lavet 

en undersøgelse, som viste at iPads ikke gavner alle områder, når det gælder undervisning. I den 

undersøgelse viste det sig, at iPad’en gør tingene nemmere for eleverne. Det vil sige at eleverne 

ikke skal stræbe så meget efter at få gode resultater, kontra dem som får/fik traditionel 

tavleundervisning. Her er der blandt andet tale om, at elevernes kreativitet bliver undertrykt ved 

brug iPad. Hvis fordele og ulemper blev sat op mod hinanden, vil der, dagen i dag, være flere 

fordele end ulemper. Grundet dette er teknologi generelt blevet implementeret i skolesektoren, 

samt ud fra de informanters svar, lyder det som om, lærerne er glade for at bruge iPads i deres 

undervisning, men dog også til tider kører normal tavleundervisning. Ifølge lærerne kan de godt 

se, at eleverne bliver mere engageret, når de bruger iPads i undervisning kontra 

tavleundervisning, men på den anden side er det stadig en udfordring, at eleverne bliver 

distraheret. Nogle skoler har “løst” dette problem ved hjælp af restriktioner på iPad’en såsom for 

eksempel at fjerne App Store mm. Dette var dog ikke gældende på de skoler, hvor vi 

interviewede de tre lærere. Derfor oplevede de nemlig, at iPad’en er god at bruge i 

undervisningen, når det bliver brugt ordentligt, men de mener stadig, at distraheringen er et 

aktuelt problem, når det gælder deres elever. 
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UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING 

En af de områder, hvor lærerne ofte tager stilling til, om der skal benyttes iPads eller traditionel 

tavleundervisning, er når nogle elever har det sværere end andre, og måske kan have svært ved 

at følge med de andre elever i klassen. Når lærerne ved, at der eksempelvis i dansk skal 

gennemgås en lang tekst med mange svære begreber, kan det være til fordel at tilrettelægge 

undervisningen således, at der bliver benyttet online undervisningsplatforme, hvor der blandt 

andet kan findes hjælp til dem, som behøver det. Men hvad så, når den tekst man ønsker at 

gennemgå ikke findes online, med hjælp til dem som har brug for det? Dette kan være en af de 

udfordringer lærerne kan møde på vejen, eftersom der vil være behov for at afsætte ekstra tid 

til dem som behøver hjælp.  

TAVLEUNDERVISNING ELLER BRUG AF IPADS? 

Ofte tænker lærerne også på, hvad der vil være lettest for dem at benytte i undervisningen, da de 

ikke ønsker at spilde for meget tid, som kunne have været benyttet til undervisning. 

I særlige tilfælde vælger lærerne at benytte blyant og papir frem for iPads, og dette hørte vi Ali 

udtale, eftersom teknologien gør det muligt for eleverne at hente hjælpemidler, som ikke er 

tilladt. Eftersom Ali er matematiklærer, vælger han ofte at benytte blyant og papir, når der skal 

afholdes prøver. På denne måde undgås der snyd i prøverne. Dog er han glad for, at eleverne 

eksempelvis kan tilgå sider som matematikfessor, som er danmarks mest benyttede 

matematikportal. 
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KONKLUSION 

I dette semesterprojekt har vi beskæftiget os med problemstillingen:” Hvordan tilrettelægger 

lærere undervisning med iPads, og hvilke fordele og ulemper er der ved det?”. Dette har vi 

prøvet at besvare ved hjælp af forskellige metoder og undersøgelser. 

I vores analyseafsnit er vi kommet ind på iPad’en, som et teknologisk artefakt, hvor vi har 

analyseret dens artefakter, samt de utilsigtede effekter der kan opstå ved brug af iPads i 

undervisningen. Herudover har vi analyseret de interviews vi fik opstillet og fik sammenlignet de 

data med en undersøgelse inden for feltet, og her fandt vi frem til, at de stemmer overens. Ved 

hjælp af analysen har vi fået besvaret vores problemformulering, samt de arbejdsspørgsmål som 

er tilhørende. Ud fra informanternes svar, kom vi frem til, at de har frie tøjler i forhold til 

hvordan deres undervisning skal tilrettelægges. Lærerne er ret glade for at inkorporere iPads i 

undervisning, og i de fleste tilfælde gør de dette. Herunder nævnte de at de synes eleverne er 

mere engageret i undervisningen når læreren vælger at bruge iPads fremfor blyant og papir. Dog 

er der også nogle ulemper, hvor en af de største ulemper lærerne gav udtryk for var distrahering. 

Nemlig at iPad’en blev en distrahering for elevernes læring, da lærerne fortalte os, at der ingen 

restriktioner er på de iPads deres elever får udleveret. Det betyder, at de har fri adgang til nettet, 

apps og spil.   
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PERSPEKTIVERING/REFLEKTION 

Til videre arbejde indenfor dette felt, vil det være interessant at kigge nærmere på David Nye’s 

teori om teknologideterminisme (Nye, 2006). En af de ting, som i virkeligheden ville passe 

meget godt med brugen af iPads og andre teknologier. Dette vil både være interessant at se 

nærmere på indenfor skolens rammer, men også udenfor skoletiden, da iPads/tablets, 

smartphones og andre teknologier har en stor indflydelse på de flestes hverdag. David Nye 

kommer både med argumenter for og imod teknologideterminisme, hvor han påpeger at 

teknologier kan drive samfundsudviklingen, men at de ikke altid er forudbestemt, men kan ændre 

sig på baggrund af samfundet. Her kan det altså gå begge veje. Denne vinkel vil være interessant 

at se nærmere på, sideløbende med postfænomenologiens kritiske syn af, at teknologi er neutral. 

Sættes disse to teorier op mod hinanden, vil der altså kunne findes for og modargumenter. 

Derudover vil det være interessant at lave en større undersøgelse med flere lærer, fra flere 

forskellige skoler og undersøge de resultater vi har fået. Vi kunne se nærmere på om lærerne 

oplever det samme, på en skole hvor der er restriktioner på deres iPads, eksempelvis hvor app 

store er fjernet. 
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