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Abstract 

This paper examines how children aged 8-10 use mobile phones and mobile devices 

in primary school. We explore how the children interact with each other, and how 

they concentrate during class. The analysis is based on an extensive report from 

2019, and our own observations from four different schools, who each have their 

own policy regarding the use of mobile phones and mobile devices. We have 

conducted a participant observation, and interviews with two teachers to analyze the 

problem. By using mixed methods research, we strengthen the two methods, and 

thereby find valid data from our studies. Furthermore, we use Don Ihde’s 

postphenomenological theory of human-technology relations, Daniel Kahneman’s 

behavior theory of System 1 and System 2, and affordance theory to analyze the 

behavior of the children, and their relation to- and use of the technology. Additionally, 

affordance theory is used to cast light on the disruptive effects of other items typically 

found in the classroom. The study concludes that the observed children can be 

distracted by objects in the classroom, both mobile devices and non-technological 

objects. However, mobile devices have certain affordances that intentionally invite 

the user to be distracted. Therefore, we conclude that it is effective for schools to 

make rules and policies regarding the use of mobile devices. However, it can be 

discussed whether we, as adults, can make these statements about the lives of 

children, when we have an entirely different lifeworld perspective. Especially, 

considering that we observed how the children were more reflective of their use of 

mobile devices, and much more aware of their effects, than we initially expected. 
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1.0 Problemfelt 

Børn bliver i dag født ind i et digitalt samfund, som er i konstant bevægelse. Tager 

man telefonen som eksempel, er der sket en omfattende udvikling i løbet af de 

seneste år. Med overgangen fra fastnettelefoner til mobiltelefoner blev det muligt for 

mennesker at være i konstant kontakt med omverdenen uafhængigt af stedets 

fysiske rammer. Ved hjælp af internettet kan man eksempelvis læse vigtige nyheder 

og kontakte folk på tværs af tid, sted og platforme. Telefonen er ligeledes blevet 

tillagt mange nye funktioner, og spørgsmålet er, om dens primære funktion fortsat er 

at telefonere. Den moderne mobiltelefon giver også adgang til tusindvis af spil- og 

underholdningsapps, som man kan benytte sig af. Teknologi er i højere grad blevet 

integreret i vores hverdagsliv både på arbejdsfronten og i hjemmet. I og med at 

samfundet ændrer sig med den teknologiske udvikling, ændrer vi os også, og man 

kan tale om en gensidig påvirkning mellem menneske og teknologi (Bruun Jensen, 

2015). 

 

Generation Z er betegnelsen for individer der er født inden for internettets 

begyndende storhedstid mellem slutningen af 90’erne og op til midt 00’erne, og som 

i dag er teenagere eller unge voksne (Levinsen, 2018). De kendetegnes særligt ved, 

at de ikke kan huske en tid uden internettet. Denne generation vokser op med 

sociale medier og computerspil og i modsætning til tidligere generationer, bevæger 

de sig i højere grad i den digitale verden end i den fysiske (Levinsen, 2018). Den 

store forskel fra foregående generationer er teknologiens rolle, som i dag er en 

meget større og en mere integreret del af hverdagen. Den teknologiske udvikling er 

kun fortsat. Ifølge en undersøgelse foretaget af den internetbaserede analyse- og 

konsulentorganisation, YouGov, var gennemsnitsalderen for danske børn, da de fik 

deres første mobiltelefon i 2014, på 10,5 år. To år efter i 2016 var gennemsnittet 

faldet til 8,5 år (Uberg, 2017). Børn i Danmark er yngre end nogensinde før, når de 

får deres første mobiltelefon og med den nye generation Alpha, kan man forestille 

sig, at denne udvikling kun vil fortsætte. Generation Alpha betegner de børn der 

vokser op i 10’erne og er også beskrevet som “iPad-generationen”, da børn i højere 

grad vokser op med teknologi som en fundamental dimension for både deres leg, 

opdragelse og læring (Rahbek, 2016). Man gisner f.eks. om, at generation Alpha vil 

dyrke det fysiske samvær i mindre grad end tidligere generationer, fordi børn, såvel 
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som forældre, vil have større fokus på den digitale verden (Rahbek, 2016). Mange 

skoler indfører, som noget relativt nyt, mobilpolitik både i undervisningen og 

frikvarteret, da mobiltelefonen kan være et forstyrrende element for børnene og 

undervisningen. Samtidig argumenterer mange også for, at mobiltelefonen skal 

integreres i børnenes hverdag, da den digitale hverdag påstås at være fremtiden og 

endnu er i udvikling (Lieberoth, 2019). Selvom mobiltelefonen er den mest anvendte 

mobile enhed hos børn i dag, er den bestemt ikke den eneste. En undersøgelse fra 

Børns Vilkår fra 2019 viser nemlig, at 86 procent af 1.319 adspurgte børn i 4. klasse 

har en mobiltelefon, men dertil har 72 procent en tablet og 54 procent har en 

computer (Børns Vilkår, 2019, s. 21). Udover at børnene er i besiddelse af disse 

enheder i hjemmet, bliver de også anvendt i skolen. Børns Vilkårs undersøgelse 

viser, at størstedelen af lærere i 4. klasse har indtænkt digitale enheder og teknologi 

i flere fag i undervisningen (Børns Vilkår, 2019, s. 46). Flere skoleledere og lærere 

ser det som positivt, at eleverne medbringer deres egne mobile enheder, da det 

styrker elevernes forudsætninger for at anvende digitale enheder og medier (Børns 

Vilkår, 2019). Her ses det altså, at de mobile enheder, udover at være til stede i 

hjemmet, også har vundet indpas som arbejdsredskab i folkeskolerne samtidig med, 

at der dog opsættes regler for brugen af mobiltelefoner. 

I denne opgave vil vi anvende to begreber: digital kompetence og digital dannelse, 

fremført af henholdsvis Undervisningsministeriet og det online bibliotek Faktalink. 

Undervisningsministeriet præsenterer begrebet digital kompetence, som er opstået i 

takt med den teknologiske udvikling og de nye generationers tilblivelse. Betydningen 

af begrebet skal ses i relation til vores tids teknologi og anvendelse af den, da 

teknologien er i konstant forandring (Hansen, Hougaard, Jensen, Levinsen & 

Sørensen, 2010). Ved brug af mobiltelefoner og andre mobile enheder i folkeskolen 

kan det være vigtigt, at børnene udvikler evnen til at drage fordel af disse på 

meningsfulde måder. 

Faktalink definerer begrebet digital dannelse som “...evnen til at kunne begå sig 

socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed og til at reflektere over digitale 

muligheder og udfordringer” (Andersen, 2016). Digital dannelse dækker både over 

digitale kompetencer og kompetencer til at agere socialt og etisk på internettet 

(Andersen, 2016). At have digitale kompetencer er altså ikke ensbetydende med at 

være digitalt dannet. 
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I forlængelse af generation Alphas tilblivelse og deres anvendelse af mobiltelefoner 

og andre mobile enheder, er der kommet flere retningslinjer samt regelsæt for deres 

brug af netop disse. I folkeskolen er dette ofte i form af mobilpolitikker. I rapporten 

Skærm - skærm ikke? Rapport om Skolers Mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad 

virker?, skrevet af Andreas Lieberoth, og udgivet af Danmarks Institut for Pædagogik 

og Uddannelse på Aarhus Universitet i 2019, præsenteres forskellige former for 

mobilpolitikker i folkeskolen samt effekterne heraf (Lieberoth, 2019). Ifølge denne 

rapport kan det påstås, at mobiltelefoner har flere effekter på børnene og deres 

interaktion med hinanden, og vi har derfor observeret fire 4. klasser på forskellige 

skoler, som havde forskellige mobilpolitikker. Lieberoths rapport undersøger dog 

udelukkende mobiltelfoner og udelukker derfor andre mobile enheder, såsom iPads 

og computere. Særligt på baggrund af dette, fandt vi det interessant at inddrage de 

resterende mobile enheder, som indgår i børns hverdag og skoleliv. Mange 

undersøgelser peger på, at mobiltelefoner og andre mobile enheder kan være 

forstyrrende i undervisningen (Undervisningsministeriet, 2018). I lyset af generation 

Alphas anvendelse af teknologier og inddragelsen af mobilpolitikker i folkeskolen, 

fandt vi det derfor interessant at undersøge, hvad mobiltelefoner og andre mobile 

enheder kan indbyde til. Ydermere ønsker vi at undersøge, hvad de forskellige 

objekter i klasselokalet indbyder til, og hvilken indflydelse de kan have på børnenes 

samvær og koncentration. I lyset af videnskabsteorien postfænomenologi, finder vi 

det også relevant at se på, hvordan mobiltelefoner og andre mobile enheder er en 

del af børns verden i dag. Herudover vil vi diskutere, hvorvidt inddragelsen af 

mobilpolitikker overhovedet er nødvendig i et digitalt samfund, eller om de nye 

generationer problemfrit kan kontrollere forbruget af mobiltelefoner og andre mobile 

enheder. 
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1.1 Problemformulering 

Hvordan påvirker mobiltelefonen og andre mobile enheder 8-10 årige børns samvær 

og koncentration i folkeskoler med mobilpolitik, og hvilken indflydelse har objekterne 

i klassens fysiske rum på deres koncentration i et affordanceperspektiv? 

1.2 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad karakteriserer postfænomenologi, affordanceteori og Kahnemans 

adfærdsteori?  

I vores teoriafsnit præsenterer vi disse teorier, som ligger til grund for vores 

analyse. 

2. Hvilken mobilpolitik bruger de forskellige skoler, og hvordan virker 

mobilpolitikkens regler i praksis? 

I empiriafsnittet præsenterer vi skolerne og deres forskellige mobilpolitikker. I 

analysen vil vi, på baggrund af vores observationer og interviews, undersøge 

og svare på, hvordan disse regler kommer til udtryk i praksis, og hvilke 

effekter de har. 

3. Hvordan er børnenes samvær, når mobiltelefoner og andre mobile enheder er 

tilgængelige, og når de ikke er tilgængelige? 

Dette besvares i analysen i et afsnit, som belyser forskellige former for 

samvær mellem børnene, og hvilken rolle mobiltelefonen og andre mobile 

enheder spiller. For at undersøge dette vil vi anvende Kahnemans 

adfærdsteori om System 1 og System 2. Adfærdsteorien benyttes for at 

synliggøre velovervejede såvel som instinktive handlinger blandt børnene. 

4. Hvilken affordance har objekterne i klassens fysiske rum, og hvordan har 

disse en påvirkning på børnenes koncentration? 

I analysen er der et separat afsnit, hvor vi undersøger objekter i klasselokalet, 

herunder mobiltelefonerne og andre mobile enheder. Vi undersøger disse 

med henblik på fem forskellige former for affordance, som belyser, hvad 

klasselokalets objekter indbyder til og børnenes brug af disse. 
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5. Hvordan belyser postfænomenologi børnenes relationer til mobiltelefonerne 

og andre mobile enheder? 

I analysen vil vi bruge Don Ihdes teori om teknologirelationer til at belyse, 

hvordan mobiltelefoner og mobile enheder medierer børnenes erfaring af 

verden. 

6. Hvordan indgår livsverdensperspektivet i voksnes tilgang til børns brug af 

mobiltelefoner og andre mobile enheder med generationsforskelle taget i 

betragtning? 

I diskussionen vil vi diskutere, hvordan voksne er farvet af deres eget 

livsverdensperspektiv i forskning af børn og rammesætningen af børnenes 

brug af mobiltelefoner og andre mobile enheder. 

2.0 Semesterbinding 

Vi vil forankre projektet i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, herfra 

angivet som STS. Gennem denne dimension vil vi belyse, hvilken rolle teknologi 

spiller i børnenes hverdag. I lyset af STS vil vi særligt have fokus på børnenes brug 

af mobiltelefoner og andre mobile enheder i skolen, og fremhæve interaktion og 

koncentration blandt børnene, når disse teknologier er tilgængelige, og når de ikke 

er. Vi vil benytte os af de kvalitative metoder; semistruktureret livsverdensinterview 

og deltagerobservation. Derudover benytter vi fremgangsmåderne triangulering og 

komplementaritet, som indgår i metoden mixed methods-forskning. Disse bruges til 

at kvalificere data fra flere perspektiver og gøre metoderne stærkere sammen. På 

baggrund af den indsamlede empiri og en dybdegående analyse, vil vi formentlig 

have en forståelse for hvordan subjekt, teknologi og samfund er i samspil med 

hinanden. Derudover vil vi inddrage postfænomenologi og Don Ihdes fire 

teknologirelationer til at belyse de teknologiske relationer, som børnene har til deres 

mobiltelefoner og andre mobile enheder. 

 

Ydermere vil vi forankre projektet i dimensionen Design og Konstruktion. Denne 

dimension gør det muligt for os at belyse, hvordan objekterne i et klasseværelse 

fungerer i samspil med børnene i deres hverdag. Vi vil analysere rummets objekters 

affordance, samt hvordan dette påvirker rummets brugere. Vi vil have særligt fokus 
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på klasselokalet, som børnene benytter sig af og udvalgte objekter heriblandt 

mobiltelefoner og andre mobile enheder men også ikke-teknologiske objekter. 

Affordanceanalysen baseres på data indsamlet under observationer udført på 

baggrund af den kvalitative metode deltagerobservation. Endvidere kan det 

argumenters, at begrebet affordance har en tydelig fænomenologisk tilgang til 

menneskers væren i verden. Den forståelse, der ligger i teorien om affordance, at 

mennesker opfatter objekter ud fra deres egen subjektivitet, er sammenlignelig med 

fænomenologiens idé om, at alle mennesker har en subjektiv livsverden, hvoraf 

viden udspringer fra. 

3.0 Motivation for projektet 

Motivationen for projektet udsprang af interessen for, om mobiltelefoner og andre 

mobile enheders tilstedeværelse ændrer børns interaktion med hinanden og deres 

evne til at koncentrere sig i undervisningen. Denne interesse opstod, da vi 

forventede at observere en utilstrækkelig koncentrationsevne hos børnene, og at de 

derudover ville fravælge det fysiske samvær til fordel for teknologi på de skoler, hvor 

mobiltelefoner og mobile enheder er tilgængelige. Vi havde en forudindtaget idé om, 

at børnene ikke havde særlige refleksioner og tanker om effekten af deres brug af 

mobiltelefoner samt andre mobile enheder. Derudover forventede vi at se det 

omvendte på folkeskoler uden mobiltelefoner og mobile enheder tilgængeligt. Vi 

fandt det særligt interessant at kunne belyse, hvorvidt der kunne ses en forskel på 

børnenes samvær på skoler henholdsvis med og uden mobilpolitikker.  

 

Vi ønsker blot at undersøge, hvordan børnene bruger mobiltelefoner og mobile 

enheder i forskellige situationer af hverdagen, og om dette begrænser eller fremmer 

deres koncentration og samvær i de specifikke situationer, som vi overværer i løbet 

af vores observationer. Vi ønsker derfor ikke at bedømme, om teknologien er god 

eller dårlig og komme med et endegyldigt svar på dette. 

 

En hindring i projektprocessen har været at lave aftaler med folkeskoler, hvor 

mobiltelefoner var frit tilgængelige i undervisningen og i frikvarteret. Vi kontaktede 

over 50 skoler i København og omegn hvor alle, der svarede på vores henvendelse, 

havde en form for mobilpolitik. Dog havde børnene, på alle de skoler vi lavede aftaler 
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med deres mobiltelefoner tilgængelige før og efter skole. Det var til gengæld muligt 

at lave aftaler med skoler som havde både iPads og computere tilgængeligt i 

undervisningen. Vi anerkender, at der naturligvis er forskel på de tre forskellige 

former for mobile enheder, såsom størrelse, adgang og funktionalitet. Vi tager dog 

de andre enheder med i vores opgave, da de samtidig har mange 

fælleskomponenter i og med, at de alle er mobile enheder med adgang til internet og 

diverse programmer. Med fokus på både mobiltelefoner og andre mobile enheder, 

blev det muligt for os at undersøge børnenes samvær og koncentration når mobile 

enheder, såsom iPads og computere, blev benyttet. Med inddragelsen af mobile 

enheder fik opgaven mere dybde, eftersom vi i høj grad kunne observere børnenes 

brug af disse, og ikke i lige så høj grad deres brug af mobiltelefonerne. 

 

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at opgaven er grebet an med et 

postfænomenologisk perspektiv, hvilket derfor vil være gældende i opgaven. Vi 

ønsker at gøre det tydeligt for læseren, hvordan vi godtager den fænomenologiske 

idé om, at alle mennesker er formet af deres individuelle livsverden, og dermed vil 

opgaven have et subjektivt aspekt.  

4.0 Begrebsafklaring  

4.1 Tiltideværelse 

I projektet vil vi benytte Søren Schultz Hansens begreb tiltideværelse. Vi bruger 

dette begreb for at få et indblik i, hvordan de digitale indfødte er nærværende i tiden 

og i mindre grad i rummet. I opgaven vil vi benytte begrebet, for at belyse børnenes 

nærvær og samvær i klassen og med hinanden. Begrebet gør det muligt for os at 

berøre, hvordan de forskellige generationer oplever de digitale indfødtes nærvær i tid 

og rum, samt hvordan generationerne hver især opvejer kvaliteten af nærværet. 

Dette afsnit er skrevet på baggrund af ét begreb, da det ikke er direkte knyttet til en 

teori. Det er et endnu uudforsket aspekt af den teknologiske udvikling og knytter sig 

til en forståelse af nutidens børn og fremtidige generationer. Derfor vil vi i 

diskussionen også bruge det i sammenhæng med det postfænomenologiske begreb 

livsverden, som præsenteres senere i opgaven. 
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Erhvervsforsker og ekspert i digital transformation Søren Schultz Hansen, uddyber 

hvordan de digitale indfødte benytter teknologi, og hvordan de er nærværende. Han 

definerer de digitale indfødte, som de mennesker, der er vokset op med det moderne 

internet og med den moderne mobiltelefon tilgængelig (Christiansen, 2019). Hertil 

kan det argumenteres, at de børn som i dag er 8-10 år, er tilknyttet denne generation 

af digitale indfødte, da de opfylder de karakteristika, som Schultz Hansen 

præsenterer. Schultz Hansen påpeger dog, at mennesker af denne generation ikke 

nødvendigvis er teknologiske genier med særlige IT-kompetencer, men at de ikke 

har nogle særlige forbehold og ikke er bange for at benytte sig af nye teknologier 

(Christiansen, 2019). 

Med begrebet tiltideværelse beskriver Schultz Hansen de digitale indfødte, som ikke 

værende nærværende i forhold til det fysiske rum, men ekstremt nærværende i tiden 

i og med at de konstant er online tilgængelig. Schultz Hansen mener dermed, at det 

handler mere om at være til tide end til stede for de digitale indfødte. Han påpeger, 

hvordan rummet ikke længere er det, som opstiller rammerne for de digitale 

indfødtes nærvær og kommunikation, men at det i højere grad er det digitale rum og 

de sociale medier, som sætter rammerne for nærværet (Christiansen, 2019). Det 

faktum, at de digitale indfødte er til stede i rummet, er altså ikke nødvendigvis lig 

med, at det fysiske rum, og de deltagende mennesker deri bliver prioriteret højest 

(Christiansen, 2019). 

Med konstante notifikationer og chatbeskeder, opslag, likes og facetime, kan det 

altså diskuteres, om børn og unge måske er mere sociale og nærværende end 

tidligere generationer. Schultz Hansen uddyber desuden, hvordan der er flere 

generationer, som kolliderer, da de ældre generationer typisk ikke kan forstå de 

digitale indfødtes tiltideværelse i det digitale rum. Hertil påstår han, at generationen 

med de digitale indfødte er ekstremt tæt på den digitale verden, og at de derfor kan 

have vanskeligheder ved at adskille den fysiske verden og den digitale verden. Der 

er dog konsekvenser, såfremt at de digitale indfødte ikke lærer at begå sig etisk og 

forsvarligt på de digitale medier. Heriblandt konsekvenser såsom billeddeling uden 

gensidigt samtykke og digital mobning (Christiansen, 2019). 
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5.0 Metode 

5.1 Mixed methods-forskning 

Denne metode bliver benyttet i projektet for at styrke vores valgte metoder. 

Tidsbegrænsningen i et semesterprojekt gør, at det er kompliceret at benytte flere 

forskningsmetoder til fulde. Med metoden mixed methods-forskning, er det muligt at 

lade metoder, kvalitative som kvantitative, læne sig op ad hinanden og styrke 

undersøgelserne. Dette ønsker vi særligt at fremme i projektet. 

 

Mixed methods-forskning er en metode, hvor metoder kombineres. Dette gøres med 

det formål at opnå mere sikker viden, mere dækkende viden og/eller mere kompleks 

viden. Mixed methods-forskning bruges, når det vurderes, at formålet med 

indsamling af viden ikke er fyldestgørende nok på baggrund af én metode. De tre 

formål er inddelt i underkategorier som kaldes triangulering, komplementaritet og 

kompleksitet (Frederiksen, 2015). Vi vil dog ikke lægge vægt på den sidste kategori, 

da den ikke er relevant for projektet. 

 

Mixed methods-forskning er et relativt nyt begreb. Metodekombination har dog været 

anvendt længe, men flere forskere har ikke reflekteret over, hvordan og hvorfor de 

har valgt at bruge og kombinere flere metoder (Frederiksen 2015). Ved brug af 

metoden, får forskeren mulighed for at belyse problemstillinger fra et nyt perspektiv 

og overskride enkelte metoders begrænsende forhold (Frederiksen, 2015). 

Forskellige metoder besidder forskellige begrænsninger. I projektet benyttes 

kvalitative interview, og dennes begrænsning går på, at intervieweren udelukkende 

får indblik i den interviewedes subjektive holdning og perspektiv af 

undersøgelsesfeltet. Ved deltagerobservation opstår der en begrænsning i og med, 

at observatøren udelukkende kan anskue adfærd og dermed ikke få indblik i de 

observeredes tanker og holdninger. Metoden er omdiskuteret, og der er delte 

meninger om brugen af den. Dog findes der en fælles konsensus om, at brugen kan 

retfærdiggøres, hvis den bidrager til at besvare problemstillinger og såfremt, at den 

rette argumentation fremlægges (Frederiksen, 2015). 
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5.1.1 Triangulering 

Ved benyttelse af triangulering anvendes mere end én metode til at undersøge det 

samme fænomen. Ved brug af triangulering ønskes det, at begge metoders udfald 

ligner hinanden, og at man får et forholdsvis entydigt svar (Frederiksen, 2015). De 

fund, som fra begge metoder giver tilnærmelsesværdige udfald, betragtes som 

gyldige resultater. Alle metoder kan altså have stærkere og svagere punkter, men 

ved brug af flere metoder kan ens resultater stå stærkere. Triangulering kan indgå i 

en analyse af den data, man har fundet og undersøge om denne kan valideres, men 

kan også anvendes som eksplorativt værktøj til sammenhænge mellem indsamlet 

data. Triangulerings formål er at finde valide data (Frederiksen, 2015). 

5.1.2 Komplementaritet 

Et andet argument for at kombinere metoder er, at forskeren ønsker at opnå mere 

dækkende materiale, hvor metoderne komplimenterer hinanden. Ved 

komplementaritet ønsker forskeren ikke at finde mere pålidelig viden men arbejder 

ud fra det udgangspunkt, at flere metoder giver større indsigt og derpå mere viden, 

da man anskuer sit felt fra et andet perspektiv (Frederiksen, 2015). Ved denne 

kategori behøves der derfor ikke at være en sammenhæng mellem ens resultater fra 

de forskellige metoder, som vi så i triangulering. De forskellige resultater fra 

metoderne opfattes som et analytisk bidrag til hinanden og tilføjer en ekstra puslebrik 

til hinandens resultater (Frederiksen, 2015). På den måde kan den første metode, 

man vælger dække ét perspektiv af det man gerne vil undersøge. Den anden 

metode kan dække et andet perspektiv, som den første ikke kan pga. dennes 

begrænsende forhold. Denne tilgang bruges ofte, hvis forskerne ønsker et mere 

eksplorativt forskningsfelt og ønsker at skabe mere komplementær viden 

(Frederiksen, 2015). 

5.1.3 Triangulering og komplementaritet i projektet 

Deltagerobservationen suppleres med den kvalitative interviewmetode for at dække 

de svagheder, der er i deltagerobservationen på grund af tidsmangel. Dette gøres 

ved at udføre deltagerobservationer over kortere tid og derpå indsamle empiri. Det er 

begrænset, hvor valid empiri vi kan opnå på blot en eller to observationer, men dette 

styrkes af kvalitative interviews med lærere, som er sammen med de observerede 
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børn på daglig basis. Lærerne har muligvis bemærket fænomener, som vi ikke selv 

har overværet. Derudover har vi samarbejdet med en lærer på Lygten Skole om at 

inddrage spørgsmål, der er udarbejdet af os, til børnene i sin undervisning. To 

observatører er til stede under denne undervisning. På denne måde udføres en form 

for kvalitativt interview gennem en tredjepart, hvor vi som observatører overværer 

situationen og børnenes refleksioner. Undersøgelsesfeltet er på denne måde 

påvirket af observatørerne, uden at børnene er klar over det. Børnene er ikke 

bevidste om, at de bliver interviewet, da spørgsmålene indgår som en del af den 

normale undervisning og bliver stillet af deres lærer, som de i forvejen har tillid til. 

Dette kan potentielt give projektet et andet perspektiv, hvor børnenes holdninger og 

tanker, omkring mobiltelefoner og andre mobile enheder, kan inddrages. Der tages 

højde for fejlkilder omkring, hvordan læreren udspørger børnene, og hvilken rolle 

læreren har i forhold til børnene. Dog har det ikke været muligt at få alle lærere til at 

stille disse spørgsmål til deres elever. Til gengæld har vi ved at kombinere de to 

metoder opnået mere dækkende og valid empiri i projektet, som kan styrke vores 

undersøgelse af børnenes brug af mobiltelefoner og mobile enheder. 

5.2 Deltagerobservation 

For at indhente empiri, har vi valgt at benytte deltagerobservation. Med 

deltagerobservation er det muligt at indsamle empiri om børnene og deres hverdag. 

Vi vil særligt have børnenes koncentrationsevne og samvær for øje, eftersom dette 

er vores hovedfokus i projektet. 

 

Deltagerobservation er en kvalitativ metode til feltarbejde med det formål at få indsigt 

i kulturelle miljøer og sociale praksisser. Observationerne foretages blandt 

mennesker i deres naturlige omgivelser (Nielsen & Skriver, 2019). 

Deltagerobservation er gennem tiden blevet betragtet som en metode til at 

undersøge små samfunds kulturfelter, men i nyere tid anerkendes det, at denne 

metode ikke behøver at indebære en total analyse af dette. Metodens fokus er 

derimod at beskrive måder at leve på, hvordan fællesskaber arbejder i foranderlige 

menneskelige relationer, og hvordan de relaterer sig til deres miljø (Baarts, 2015). I 

modsætning til eksperimentelle observationer, som ofte bruges i naturvidenskaben, 

eksisterer den observerede kontekst, før forskeren indtager feltet og går i gang med 
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sine observationer (Szulevicz, 2015). I deltagerobservation skal forskeren, 

paradoksalt nok, både være deltagende i praksissen men samtidig kunne trække sig 

tilbage og være en flue på væggen. Det er ikke fastlagt i hvor stort et omfang, man 

som forsker skal være deltagende, men forsker og lektor i sociologi Charlotte Baarts 

inddeler forskerens deltagelse i fire forskellige roller: 1. den fuldkomne deltager, 2. 

deltageren som observatør, 3. observatøren som deltager og 4. den fuldkomne 

observatør. Rollerne referer til, i hvilken grad observatøren er deltagende eller blot 

observerende (Baarts, 2015). Inddelingen løser derpå den forestilling om deltager-

observation, hvor forskeren skal være lige deltagende og observerende i feltet. Man 

kan både være fuldt deltagende, fuldt observerende, primært observerende og kun 

lidt deltagende og omvendt (Baarts, 2015). 

 

Menneskelig praksis er noget der finder sted. Derfor kan det være nyttigt at 

beskæftige sig med, hvordan rummet, hvori praksissen finder sted, kan forstås og 

fortolkes (Szulevicz, 2015). Deltagerobservation er særligt egnet til at undersøge 

fænomener og praksisser, som de faktisk fremkommer. Meget nyttig viden kan 

findes i det uudtalte og kropslige, som finder sted mellem aktørerne. Disse 

fænomener kan være svære at afdække gennem f.eks. interviews, da der kan være 

aspekter, som aktørerne ikke kan erindre eller forklare. En deltagerobservation kan 

dog med fordel suppleres med et interview. På denne måde kan man få uddybet 

eller få kontekst til en observeret situation. Et supplerende interview kan også bruges 

til at undersøge, om der er en forskel på, hvad der siges, og hvad der gøres i praksis 

(Szulevicz, 2015). 

5.2.1 Fordele og ulemper 

Psykolog og lektor ved Aalborg Universitet Thomas Szulevicz, har formuleret nogle 

fordele ved deltagerobservation. Nogle af disse er som følgende (Szulevicz, 2015, s. 

86): 

● Man kan åbne feltet op og få øje på ting, man ikke ville ved andre kvalitative 

metoder. 

● Man kan opbygge en relation til de observerede aktører. Ens tilstedeværelse 

er ikke intimiderende og drager ikke opmærksomhed til sig, hvis man har en 

relation til de observerede. 
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● Man bliver i stand til at stille de rigtige spørgsmål, hvilket især er gældende, 

hvis observationen suppleres med et interview. 

● Man får en intuitiv forståelse for datamaterialet. Hvis man har en intuitiv 

forståelse for det observerede, er der mindre chance for, at man drager 

forhastede konklusioner, som er taget ud af kontekst. 

● Man kan bedre beskrive en praksis. En sansemættet og detaljeret beskrivelse 

er mere overbevisende fra en person, som faktisk har erfaret praksissen. 

Desuden er det mere troværdigt end en praksis, som er beskrevet af 

sekundære kilder. 

 

Der er nogle kritikpunkter, som gennem tiden er blevet fremsat om deltager-

observation, som man skal være opmærksom på (Szulevicz, 2015, s. 88-91): 

● Det er tidskrævende. 

Sociologen Erving Goffman beskriver, at feltarbejde skal vare minimum et år, før det 

er brugbart. Der er dog uenighed om, hvor lang tid en deltagerobservation skal vare, 

før man har tilstrækkelig empiri. For eksempel mener antropologen Kirsten Hastrup, 

at det afgørende ikke er varighed, men om empirien er baseret på førstehånds-

erfaringer og tilstedeværelse. Der findes eksempler på god korttidsetnografi, men 

dette kræver til gengæld god forberedelse, og at man har godt styr på de teoretiske 

diskussioner inden for feltet. Desuden kræver det, at man har gode forsknings-

spørgsmål og evt. har en observationsguide til at hjælpe med at holde fokus. 

● Man ser ikke noget bemærkelsesværdigt. 

Hvis man ikke ser noget bemærkelsesværdigt, kan det lade til, at der ikke er noget at 

analysere. Her er det vigtigt at huske, at deltagerobservation netop skal bruges til at 

observere hverdagslivet og menneskers rutinerede, og måske umiddelbart 

uinteressante, samspil. 

5.2.2 Deltagerobservation i praksis 

Nedenfor ses en vejledning til udførelse af deltagerobservation, som det er gjort 

under projektet - før, under og efter observationen. Dette afsnit er skrevet med 

inspiration fra kapitlet Deltagerobservationer af Thomas Szulevicz i bogen Kvalitative 

metoder (2015, s. 91-93). Afsnittet suppleres med egne refleksioner. 
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Før deltagerobservation: 

● Det er vigtigt at fastlægge aftaler med opretshaverne af det ønskede 

observerede område, før man påbegynder sin observation (Szulevicz, 2015). 

Dette har vi gjort ved at skrive mails ud til flere skoler i Københavnsområdet, hvor vi 

skrev vores overordnede formål med observationerne. De skoler, der svarede 

tilbage, henviste os til deres klasselærere i 4. klasse, som vi derefter lavede 

nærmere aftaler med. 

● Det skal klarlægges blandt gruppens medlemmer, hvor lang tid der 

observeres, og hvilket rum og omfang man observerer i (Szulevicz, 2015).  

Vi aftalte i gruppen, at vi ville observere så lang tid, som skolerne gav os lov til, da vi 

ønskede at observere så meget af børnenes dag som muligt. Grundet COVID-19 og 

en kort tidsramme i projektet, blev det højest til to dage på hver skole. Det præcise 

omfang på hver skole præsenteres i empiriafsnittet. 

● Der skal tages stilling til etik og morale. Det er som tommelfingerregel altid en 

god idé at informere de personer der observeres om, at de bliver observeret. 

Her kan man gøre sig overvejelser om, hvad der er etisk forsvarligt at fortælle 

eller ikke fortælle aktørerne. Det skal overvejes, hvorvidt det vil skade ens 

data at fortælle aktørerne om observationens formål (Szulevicz, 2015).  

Klasselærerne sørgede for at få samtykke fra børnenes forældre til, at vi måtte 

observere dem. Vi fortalte selv børnene, hvem vi var og hvor vi kom fra. Vi fortalte 

dem, at formålet med observationen var at se, hvordan det var at gå i 4. klasse. Vi 

mener, at denne forklaring var etisk forsvarlig i og med, at børnene derved fik en 

forståelse for, at vi ønskede at observere dem og deres ageren. Samtidig holdt vi 

forklaringen vag, da vi var opmærksomme på, at børnene muligvis ville blive for 

bevidste om deres brug af mobiltelefoner og mobile enheder, hvis vi fortalte, at dette 

var i fokus. 

● Derudover er det vigtigt, at der er et formål med observationen, og at gruppen 

har aftalt hvilke fokuspunkter, som er vigtige (Szulevicz, 2015). 

Der blev udarbejdet en observationsguide. Her aftalte vi præcist, hvordan vi ville 

observere. Guiden indeholder fokuspunkter for deltagerobservationen. Disse 

overvejelser kan ses i bilag 1. Observationsguiden for klasselokalet kan ses i bilag 2, 

og observationsguiden for legepladsen kan ses i bilag 3.   
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Under deltagerobservation: 

● Observatørerne dokumenterer deres observationer. Dette kan være ved hjælp 

af billeder, noter, video, lydklip eller andet (Szulevicz, 2015). 

Under observationerne førte vi rapport ved hjælp af computere, optagelser eller 

mobiltelefoner. Derudover tog vi billeder af miljøet til senere analyse af børnenes 

fysiske rum for samvær og koncentration. 

● Det er vigtigt, at observationen foregår med et åbent blik, som ikke bedømmer 

adfærd, men blot dokumenterer og observerer. Den analyserende fase af den 

indsamlede data kommer først, når deltagerobservationen er afsluttet 

(Szulevicz, 2015). 

De nedskrevne observationer kan ses i bilag 6, bilag 7, bilag 10, bilag 11, bilag 14 og 

bilag 16. I forløbet forsøgte vi at beskrive børnenes adfærd uden at bruge 

fortolkende ord og vendinger såsom: “Drengen er glad”. 

● Overvej i hvilken grad observatørerne skal deltage. Dette skal gruppen blive 

enige om på forhånd, men kan også variere fra situation til situation. Gruppen 

skal tage stilling til hvilke muligheder, der er for hvilken form for 

observatørrolle i den givne situation (Szulevicz, 2015). 

I projektet blev der primært taget udgangspunkt i Baarts’ definition af den 3. rolle 

som observatør, observatøren som deltager, da vi deltog i undervisning uden at 

være aktive i selve undervisningen. Derudover talte vi med lærere og børn på 

afstand, hvis de henvendte sig til os. På denne måde påvirkede vi ikke miljøet ved at 

starte samtaler med personer i vores felt, men deltog naturligt i en samtale, hvis 

fokuspersonerne kom til os. 

  

Efter deltagerobservation: 

● Når observationen er færdig, skal al data renskrives og derefter bearbejdes 

gennem en analyse (Szulevicz, 2015). 

Gennem analysemetoden kodning, bearbejdede vi vores empiri. Kodning forklares 

yderligere i afsnittet om analysemetode. Vi har valgt kodning, da vi besluttede at 

være den 3. observatørrolle. Her skrives meget materiale ned, som kræver en 

grundig analyse efterfølgende. 
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Til sidst påpeges, at observationer altid er subjektive og unikke, da personer kun kan 

observere ud fra deres eget personlige synsfelt. En observatør kan altså ikke være 

objektiv, da de ligeledes har deres egen forståelse for verdenen. Observationerne 

kan derfor ikke kvalificeres, men hvis man anvender analysemetoder, kan den 

indsamlede data omsættes til indsigter, som kan bearbejdes og inspirere til ny viden 

(Baarts, 2015). 

5.2.3 Børneperspektivet 

 Man bør have for øje, at deltagerobservationens metodiske problemstillinger er 

mere fremtrædende, når det drejer sig om børn (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2009). Det er op til de voksne observatører at etablere et repræsentativt 

børneperspektiv ved at fortolke børnenes udtryk, handlinger og attituder. Heraf er 

der en fortolkningsproblematik, da fortolkningen af data altid vil være bundet til den 

voksnes formidling af børnenes adfærd (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Man 

kan derfor også diskutere, hvorvidt det er muligt at have et repræsentativt 

børneperspektiv i forskning, da det i høj grad skabes af de voksne observatører og 

deres fortolkning af børnenes informationer (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). 

Der kan dog argumenteres for, at man ikke har til formål at præsentere en 

fuldkommen gengivelse af børnenes virkelighed, men at målet i stedet er at se disse 

perspektiver i en større kulturel og samfundsmæssig kontekst og derigennem kunne 

varetage børnenes interesser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Det handler 

derfor om at fortolke børnenes adfærd i forhold til generelle mønstre, noget som 

børnene sandsynligvis ikke selv vil være opmærksom på, da de er så indlejret i 

kulturen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Nogle forskere mener altså, at man 

kan få en mere nuanceret forståelse af børnenes motiver, følelser og tanker ved at 

observere børnenes hverdag, herunder deres handlinger og relationer (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2009). 

Selvom der er andre hensyn at tage, når man inddrager børn i undersøgelser, skal 

man undgå eksotisering af børnene, men i stedet se dem som kompetente sociale 

aktører (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Herunder er det vigtigt at forholde sig 

til, hvilken aldersgruppe, man ønsker at inddrage og medtænke hvilke kognitive 

evner, de kan forventes at have. F.eks. er det først, når børn er i alderen 8-12 år, at 
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de i højere grad kan skelne mellem virkelighed og fantasi (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2009). 

Der gælder desuden en række etiske overvejelser, når man som forsker ønsker at 

afdække børneperspektiver, heriblandt om det overhovedet er i børnenes interesse 

at få afdækket deres liv (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Børnene og deres 

forældre skal desuden oplyses om projektets formål og rammer, herunder 

fortrolighed og mulig anonymitet (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Et minimum 

er at få tilsagn af børnenes forældre, men også gerne fra børnene selv. Nogle 

forskere mener dog, at dét at børnene skal godkende resultaterne efter 

dataindsamlingen kan ses som pseudoetisk legitimering, da børnene ikke kender til 

den videnskabelige kontekst (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Til sidst skal man 

være opmærksom på den skæve magtrelation mellem børnene og den voksne 

observatør eller forsker, da det kan ende med, at børnene føler, at de skal agere på 

en måde, der forventes i situationen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). 

5.2.4 Deltagerobservation i projektet 

Observationerne skal bruges til at indsamle data om, hvordan mobiltelefoner og 

andre mobile enheder kan påvirke børns samvær og koncentration. 

Deltagerobservationen blev udført på fire forskellige skoler bestående af seks 

observationer af forskellig varighed. Vi så mange af de aspekter som 

deltagerobservation kritiseres for i vores observationer. Der er eksempelvis flere 

steder, hvor vi ikke har fået dokumenteret helheden af observationerne, og derfor er 

disse kun noteret i brudstykker. Til gengæld fandt vi værdi i at være fysisk til stede i 

klasserummet og få sanseindtryk derfra. Vi blev opmærksomme på fænomener og 

nye mønstre, som vi ellers ikke ville have opdaget uden observationerne. 

I forlængelse af fordelene ved deltagerobservation, nævnes hvordan ens 

tilstedeværelse i det observerede rum ikke er intimiderende og ej heller drager 

opmærksomhed, såfremt observatørerne har en relation til de observerede. Dette 

var ikke aktuelt for os, eftersom vi ikke havde en relation til de børn eller lærere som 

vi observerede. Som Szulevicz ligeledes pointerer, oplevede vi i højere grad, at 

børnene til tider optrådte for os og dermed havde et tydeligt fokus på observatørerne 

(bilag 6, bilag 7). Ligeledes kan det tænkes, at engangsmaskerne kunne pådrage 
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børnenes opmærksomhed, eftersom de dækker store dele af ansigtet. Som følge af 

COVID-19 var vi netop nødsaget til at bære masker under alle observationer. 

5.3 Kvalitative interview 

Vi har endvidere valgt at benytte os af kvalitative interviews. Der vil kort redegøres 

for den valgte form for interview og dernæst udpensles de etiske refleksioner, som vi 

har gjort os i forlængelse af disse. I projektet skal interviewene bruges som en del af 

triangulering og komplementaritet og dermed styrke vores empiri fundet ved 

deltagerobservationer. Den samlede empiri skal derefter analyseres ved kodning og 

derefter bruges i analysen.  

5.3.1 Det semistrukturerede livsverdensinterview 

Vores omdrejningspunkt for denne redegørelse er Svend Brinkmann og Steiner 

Kvales bog, Interview - Introduktion til et håndværk (2009). Det semistrukturerede 

livsverdensinterview er en form for interview, som giver plads til at udfolde 

interviewet alt efter, hvordan det tager sig ud. Denne form for interview tillader at 

afvige fra de planlagte spørgsmål, hvis samtalen tager en anden drejning (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har derfor ikke lagt et fast skema for processen af interviewet, 

men udarbejdet flere interviewspørgsmål, som vi vil tage udgangspunkt i. 

Disse spørgsmål er udarbejdet, så de gør det muligt at have en åben og 

imødekommende dialog med den deltagende interviewperson (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dette kan hjælpe os med at få et indblik i interviewpersonernes følelser, 

tanker og forestillinger. 

Vi har udarbejdet en interviewguide som indeholder vores forskningsspørgsmål og 

vores interviewspørgsmål. Interviewguiden kan ses i bilag 4. I vores interviewguide 

har vi oversat vores akademiske forskningsspørgsmål til hverdagssprog, da det ikke 

kan forventes, at interviewpersonerne sætter sig ind i den akademiske del af vores 

opgave. Desuden ønsker vi, at få svar fra interviewpersonerne, som ikke er farvede 

af akademiske overvejelser og refleksioner, hvilket en interviewguide giver mulighed 

for (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Essensen med et livsverdensinterview er at få et indblik i aktørernes livsverden 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Dette er vigtigt for vores opgave, da vi gerne vil have en 

indsigt i lærernes hverdag med børnene og teknologi. Dialogen mellem interviewer 

og den interviewede kan tage mange drejninger, hvilket betyder, at vi kan få andre 

indsigter. 

5.3.2 Etisk refleksion 

Foregående for interviewene har vi informeret interviewpersonerne om interviewets 

formål og vores hensigt med det. Dette gør vi, så de interviewede får tillid til os, og vi 

sørger dermed også for, at interviewpersonerne er indviet i aftalerne omkring 

interviewet. Vi vil aftale et specifikt tidspunkt samt sted for interviewet. Forinden 

interviewet vil vi sikre os, at interviewpersonen er afklaret med, at vi optager 

samtalen. Dette gør vi, da et af hovedelementerne i det semistrukturerede 

livsverdensinterview er tillid og fortrolighed (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi vil være 

helt sikre på, at interviewpersonen ikke føler sig udsat, men er i et sikkert miljø, hvor 

det er muligt at have en åben dialog. 

I forlængelse af dette vil vi desuden gøre opmærksom på, at interviewpersonerne vil 

forblive anonyme i vores projektopgave. Ved anonymisering kan interviewpersonen 

tale frit uden bekymring for senere at blive udstillet grundet sine udtalelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dette kan bl.a. bidrage til at give interviewpersonen mere plads til 

at udfolde sine egne tanker og holdninger i løbet af interviewet, hvilket primært er 

det, som vi ønsker at fremme med det semistrukturerede livsverdensinterview. Dog 

vil interviewet miste en smule troværdighed ved anonymisering, eftersom det ikke er 

muligt for læsere at finde tilbage til den pågældende kilde (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi vil anonymisere alle børn og lærere ved brug af vilkårlige pseudonymer, 

dog ikke skolernes offentlige navne, da disse ikke opfattes som personfølsomme 

data. 
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6.0 Teori 

6.1 Postfænomenologi og menneskets relationer til teknologi 

I det kommende afsnit vil vi kort redegøre for fænomenologien, som 

postfænomenologi udspringer af, samt livsverdensbegrebet og Don Ihdes forskellige 

teknologiske relationstyper. I projektet vil vi benytte postfænomenologi til at belyse 

børnenes relationer til mobiltelefoner og andre mobile enheder og endvidere 

diskutere, hvordan disse teknologier kan mediere børnenes erfaring af verden. 

Derudover vil livsverdensbegrebet gå igen flere gange i diskussionen. 

6.1.1 Fænomenologi 

Fænomenologien er en skole inden for videnskabsteori og blev etableret i starten af 

1900-tallet af den tyske filosof Edmund Husserl (Klausen, 2020). Fænomenologi 

beskæftiger sig med, hvordan mennesket oplever, at verden fremtræder. 

Fænomenologi er, i grove træk, en videnskab om menneskelig erfaring. Den hæfter 

sig især ved, hvordan mennesket erfarer verden og dens mange omgivelser 

(Olesen, Bille & Riis, s.d.). Fænomenologien tager derfor udgangspunkt i et 

førstepersonsperspektiv, og hvordan subjektet oplever verdenen. Relationen mellem 

menneske og verden er fænomenologiens grundsten, og det som hele videnskabs-

teorien handler om. Fænomenologi skaber rum for en filosofisk analyse af de 

forskellige måder, som genstande fremtræder på alt efter, hvordan mennesket ser, 

rører ved eller tænker på disse. For at undersøge netop dette laver man 

systematiske analyser og beskrivelser af menneskelige erfaringer af verden (Olesen, 

Bille & Riis, s.d.). 

6.1.2 Livsverdensbegrebet  

I postfænomenologi, såvel som i fænomenologi, er et af kernebegreberne livsverden. 

Livsverden er verden, som mennesket subjektivt oplever den og står i kontrast til den 

objektive og videnskabelige verden. En persons livsverden er bygget op af dennes 

erfaringer, opfattelser og sansninger (Britannica, 1998). Altså kan to personer, der er 

placeret i den samme situation, opleve situationen forskelligt, da de har forskellige 

perspektiver og erfaringer med sig. Den samme person kan også opleve en situation 

forskelligt på trods af samme kontekst. Eksempelvis kan en person som barn have 
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elsket at være i tivoli men derimod ikke bryde sig om det som voksen. Med andre ord 

er livsverdenen altså foranderlig, eftersom den er knyttet til subjektiviteten. Ifølge 

Husserl er livsverdenen udgangspunktet for al menneskelig tænkning og handling 

(Ihde, 2009). Begrebet livsverden er sidenhen blevet udvidet af den tyske filosof og 

sociolog, Jürgen Habermas. Habermas mener, at livsverdenen er opbygget af 

sproglig kommunikation blandt mennesker. Den rummer både kulturelle forhold og 

menneskers indbyrdes relationer, som skabes via sprog (Andersen & Klausen, 

2020). Dette ligger altså i vores individuelle forståelse af forskellige ord. Dette kunne 

eksempelvis være ordet “bjørnetjeneste”, der for ét menneske kan betyde en 

tjeneste, som gør mere skade end gavn. Mens for et andet menneske kan det 

betyde en handling, som er til stor hjælp (Den Danske Ordbog, 2020). 

 

Livsverdensbegrebet kommer ind i postfænomenologien i form af spørgsmålet om, 

hvordan teknologi medierer verden for mennesker, og dermed er med til at forme 

menneskets livsverden. Mediering betyder, at noget virker i midten mellem subjekt 

og verden, og dermed udgør en forudsætning for at skabe relationer mellem netop 

disse to. Hvordan man bruger og ikke mindst opfatter en teknologi, er også formet af 

ens subjektive livsverden. En person kan have én opfattelse af en given teknologi og 

se en specifik anvendelsesmulighed i den, hvorimod en anden person kan se andre 

muligheder. At en teknologi kan have flere anvendelsesmuligheder, afhængigt af 

hvem der bruger den, kaldes i postfænomenologi for multistabilitet. Don Ihde har 

formuleret det således: “No technology is ‘one thing,’ nor is it incapable of belonging 

to multiple contexts” (Ihde i Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 25). 

6.1.3 Postfænomenologi 

Postfænomenologien er en videreudvikling af fænomenologien, blot med fokus på 

inddragelsen af den teknologiske dimension (Ihde, 2009). Postfænomenologien er i 

tråd med den fænomenologiske idé om menneskets erfaring, men stiller sig kritisk i 

forhold til den klassiske fænomenologi, når det kommer til spørgsmålet om 

teknologiens rolle. I postfænomenologien vurderes det, at der i tidens løb er kommet 

nye teknologier til, som gør, at mennesket erfarer verden på anden vis (Ihde, 2009). 

Den helt grundlæggende forståelse af postfænomenologi er, at erfaringen mellem 

menneske og verden bliver medieret og transformeret ved brug af teknologi (Ihde, 
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2009). Altså spiller teknologi en helt central rolle i denne videnskabsteori. Don Ihde, 

frontfigur inden for postfænomenologien mener, at menneskets opfattelse og erfaring 

af verden medieres gennem teknologi, og at teknologien dermed er et bindeled 

mellem verden og menneske (Ihde, 2009). Altså i et postfænomenologisk perspektiv 

eksisterer verden ikke blot, men fremtræder på en måde, der er betinget af subjektet 

(Olesen, Bille & Riis, s.d.). Dette drager paralleller til fænomenologien. 

Helt grundlæggende for postfænomenologien er derfor at medtænke det 

teknologiske aspekt i relationen mellem subjekt og verden. Det er vigtigt at forstå, at 

fænomener kan fremtræde forskelligt alt efter, hvordan den givne teknologi bliver 

brugt og fremstillet. Det væsentlige i postfænomenologien er altså ikke at sige, hvad 

der er det “rigtige” fænomen, men i virkeligheden forklare, at verden, ved brug af alle 

de mange teknologier, kan fremtræde på mange tusinder måder alt efter, hvordan 

teknologien bliver brugt og i hvilken sammenhæng (Olesen, Bille & Riis, s.d.). 

     

Ihde præsenterer fire forskellige teknologiske relationstyper. Disse, mener han, skal 

kunne bruges til at analysere, hvordan teknologier indgår i det enkelte menneskes 

kropslige samt perceptuelle erfaring af verden (Ihde, 2009, s. 42-44): 

1. Legemliggjorte teknologimedierede relationer: Disse relationer bunder i den 

form for mediering, der sker, når teknologien indgår i vores kropslige væren i 

verden. Teknologien bliver en del af os, og er en del af den kropslige erfaring 

af verden. Filosof og eksistentiel fænomenolog, Martin Heidegger, giver 

eksemplet med en dygtig tømrer. Hammeren bliver en forlængelse af 

tømrerens arm, så han ene og alene ser på sømmet og ikke hammeren. Han 

ved intuitivt, hvor hammeren rammer, når han svinger denne, fordi han 

mestrer at bruge teknologien (Ihde, 2009). En forudsætning for denne 

sammensmeltning med teknologien, er dog en høj grad af transparens, så det 

teknologiske artefakt forsvinder hen i baggrunden af brugerens 

opmærksomhedsfelt mens det anvendes (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

2. Hermeneutisk teknologisk mediering: I denne relation er vores kropslige 

sansning og teknologi ikke længere forbundet. Tværtimod er teknologien 

vores adgang til verden i et bestemt henseende. Vi skal have en viden om, 

hvordan vi bruger teknologien, førend den opfylder sin funktion. Et eksempel 

er et termometer, som giver os adgang til at kende temperaturen. Det kræver 
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dog, at vi har en forforståelse for, hvad der er varmt og koldt før termometeret 

giver mening (Olesen, Bille & Riis, s.d.). 

3. Andetheds/alteritet teknologiske relationer: Her indgår teknologien som den 

anden aktør i et møde. Relationen indebærer ikke nødvendigvis, at 

mennesket bliver narret til at tro, at teknologien er en menneskelig aktør men 

blot, at man har en vis form for interaktion med teknologien. Denne form for 

relation er blevet mere almindelig med årene, da vi konstant er i interaktion 

med computeren og andre artefakter, der er udstyret med et interface. Et 

eksempel kan være, når man spiller spil med computeren som modstander. 

Her træder teknologien ind som den anden part i relationen, selvom man er 

klar over, at det er en computer. 

4. Teknologiske baggrundsrelationer: Denne relationstype er kendetegnet ved 

sin tilstedeværelse i baggrunden og udgør vores omgivelser, såsom belysning 

og lyde. Disse teknologiske relationer er derfor dem, som vi ikke bemærker, 

før teknologien ikke længere fungerer, som den skal. Eksempelvis kan 

relationen mellem en lampe og et menneske først være til stede, når lampen 

ikke længere er funktionel. Det er her, at mennesket bliver opmærksom på 

teknologien, da den ikke længere er transparent indlejret i rutinen. 

 

Det er vigtigt at forstå, at Ihdes fire relationstyper først og fremmest indgår i analyser 

af menneske, teknologi og verden, hvor teknologien indgår i brugsrelationer (Olesen, 

Bille & Riis, s.d.). Det er altså, når teknologien bliver brugt, at det er muligt at 

analysere, hvilke relationer der er til den. Ihde uddyber, hvordan teknologier 

medierer erfaringen af verden og dermed henholdsvis omformer og former 

menneskets livsverden (Ihde, 2009). Samtidig er det vigtigt at forstå, at når en 

teknologi forstærker et objekt eller fænomen, sker det på bekostningen af en 

reduktion af noget andet (Olesen, Bille & Riis, s.d.). Eksempelvis kan man med en 

stjernekikkert få et detaljeret billede af månen, men man mister det større billede af 

universet. På den måde er billedet af månen blevet forstærket, mens alt 

omkringliggende er reduceret. Det fremgår, at der i en teknologisk mediering sker en 

forstærkning og en reduktion af verden, hvilket resulterer i en påvirkning af 

menneskets livsverden i en vis grad (Ihde, 2009). 
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6.2 Kahnemans adfærdsteori om System 1 og System 2 

I følgende afsnit vil vi præsentere Daniel Kahnemans adfærdsteori om System 1 og 

System 2. Denne vil vi benytte i analysen, hvor vi ønsker at belyse og analysere 

børnenes handlingsmønstre, og hvordan dette foregår ud fra skolernes 

mobilpolitikker. Endvidere vil vi, i analysen, undersøge børnenes mulige tendenser til 

at benytte de to systemer. 

6.2.1 System 1 og System 2 

Den israelske-amerikanske adfærdspsykolog Daniel Kahneman, har i 2011 udgivet 

en videnskabelig roman, Thinking, Fast and Slow (2011), som giver et indblik i, 

hvordan den menneskelige hjerne træffer beslutninger og handler, samt hvordan 

mennesker agerer med og om hinanden. I denne bog definerer han hjernens 

beslutningsprocesser, som værende inddelt i to systemer, System 1 og System 2. 

Han tager sine læsere gennem flere opgaver, der gør det klart, hvordan disse to 

systemer fungerer, og hvordan opmærksomhed hurtigt kan være en afgørende 

faktor for menneskets beslutningsprocesser. 

 

Grundlæggende for de to systemer er, at de er hjernens beslutnings- og handlings-

systemer. De to systemer repræsenterer altså hver to former for processer i den 

menneskelige hjerne. Det er vigtigt at forstå, at de to systemer har forskellige 

aspekter, men til dels afhænger af hinanden. Kahneman præsenterer de to systemer 

således (Kahneman, 2011, s. 20-21): 

● System 1: Dette system arbejder hurtigt, intuitivt og automatisk. Ofte behøves 

eller bruges der ingen særlig indsats, samt er der stort set ingen form for 

frivillig kontrol. Systemet hænger ofte sammen med rutiner og vaner. 

System 2: Det andet system handler langt mere om de følelsesmæssige  

aspekter. Dette system er langsomt, indsatskrævende og regelstyret. Typisk 

er systemet associeret med den subjektive oplevelse af valg og koncentration, 

hvilket gør, at det er mere komplekst. 
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Der er et subjektivt aspekt i begge systemer, hvilket er til at sammenligne med 

fænomenologiens idé om, at alle mennesker har en subjektiv livsverden, hvor viden 

udspringer fra. Selvom man kan give nogle overordnede eksempler på, hvad der 

kendetegner de to systemer, er det vigtigt at huske, at det er individuelt for alle og at 

der ikke kan opstilles specifikke og alment gældende definitioner af, hvad der foregår 

i henholdsvis System 1 og System 2. En handling, der falder nogle helt naturligt, kan 

kræve stor koncentration og selvdisciplin fra en anden. 

 

Kahneman uddyber, hvordan mennesket bruger de to systemer. Der præsenteres, 

hvordan man bruger System 2, når man eksempelvis tænker på sig selv og sine 

overordnede overbevisninger. Med System 2 refereres der til ens egne valg, 

handlinger og hvad man tænker og gør (Kahneman, 2011). Det automatiske System 

1 besidder ubesværede indtryk og følelser, der er til grund for de eksplicitte 

overbevisninger og bevidste valg i System 2 (Kahneman, 2011). Der er altså en 

forholdsvis stor forskel på de to systemer. Dog er det vigtigt at forstå, at de også er 

meget afhængige af hinanden. De mange automatiske handlinger i System 1 skaber 

utallige komplekse mønstre af ideer, men kun det langsomme, indsatskrævende 

System 2 kan skabe tanker i en bestemt orden, der dermed kan føre til løsninger på 

de komplekse ideer. Ydermere kan System 2 i nogle tilfælde tilsidesætte System 1 

og dets frie impulser (Kahneman, 2011). 

6.2.2 De to systemer i funktion - hvornår er de i spil? 

Kahneman giver op mod flere eksempler på de aktiviteter, der sker i de to systemer, 

som ethvert menneske sandsynligvis kan genkende. Der bliver bl.a. præsenteret 

følgende (Kahneman, 2011, s. 21-22): 

Formentlig vil System 1 aktiveres, når vi indgår i situationer såsom: 

● Udregne regnestykket 2+2=? 

● Lave et forvrænget ansigt, når der bliver vist et billede af noget 

ulækkert. 

● Orientere sig. 
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 Formentlig vil System 2 aktiveres, når vi indgår i situationer såsom: 

● Udregne regnestykket 17x24=? 

● Se efter en kvinde med hvidt hår i en større menneskemængde. 

● Gå hurtigere end man normalt gør. 

 

System 1 inkluderer medfødte færdigheder, som mennesket også deler med dyr. 

Mennesket er født med perception, og kan allerede ved fødslen percipere verden og 

objekterne omkring sig (Kahneman, 2011). Dermed kommer nogle mentale 

færdigheder nemt, mens andre kommer ved langvarig øvelse. En af de færdigheder 

som System 1 besidder, men som formentlig er kommet ved langvarig øvelse, er 

situationsfornemmelse. Situationsfornemmelse handler primært om den kultur og de 

mennesker, som man er omkring, og derfor er dette en afgørende faktor for, hvordan 

man handler i givne situationer. Man har lært at agere på bestemte måder i bestemte 

situationer. Dette kommer, efter øvelse, derefter automatisk og er dermed indlejret i 

System 1 (Kahneman, 2011). Kahneman uddyber i forlængelse af dette, hvordan 

den menneskelige viden er gemt i hukommelsen, og bliver taget i brug uden videre 

intention og indsats (Kahneman, 2011). Altså bliver de ting, man erfarer, gemt og 

opbevaret i hukommelsen, og benyttes uden yderligere opmærksomhed i ens aktive 

handlinger og valg. 

 

Kahneman uddyber, at de aktiviteter som finder sted i System 2 har en særlig ting til 

fælles. De kræver alle stor opmærksomhed, og kan derfor blive afbrudt ved at 

bevæge opmærksomheden på noget andet (Kahneman, 2011). I de tre nævnte 

eksempler ovenfor, og desuden resten af listen som Kahneman præsenterer, kræver 

alle aktiviteterne en form for opmærksomhed. Hvis ikke opmærksomheden er på den 

givne aktivitet, vil ydelsen blive forringet eller slet ikke være til stede (Kahneman, 

2011). System 2 har mulighed for at benytte sig af den automatiske funktion af 

hukommelse og opmærksomhed, som System 1 har. Et eksempel Kahneman giver, 

går på, at man venter på et familiemedlem på en travl togstation, og derfor indstiller 

sin opmærksomhed efter en gråhåret kvinde (Kahneman, 2011). På den måde 

indstilles hjernen til at have opmærksomheden på én specifik ting. Aktiviteterne i 

System 2 er altså kendetegnet ved, at mennesket gør noget, som ikke kommer dem 

naturligt. Typisk vil den konstante vedligeholdelse af opmærksomheden kræve 
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yderligere indsats (Kahneman, 2011). System 2 kræver altså en højere grad fokus 

og koncentration, end System 1 gør. 

The Invisible Gorilla, et eksperiment lavet af Christopher Chabris og Daniel Simons i 

1999, går på at få mennesker til at flytte fokus til noget specifikt og dermed 

undersøge, hvorvidt mennesket endnu er opmærksomt på resten af situationen 

(Kahneman, 2011). Deltagerne i undersøgelsen fik vist en video af to hold, der 

spillede basketball, hvor de blev bedt om at tælle afleveringerne mellem deltagerne 

på det hvide hold, men ikke på det sorte. Opgaven i sig selv er svær, fordi det ene 

hold bliver udelukket. Halvvejs gennem videoen træder en kvinde iført en gorilladragt 

ind i billedet og slår sig på brystet. Det interessante i dette eksperiment er, at over 

halvdelen af deltagerne ikke ser gorillaen (Kahneman, 2011). Med sådan et 

eksperiment bliver det tydeligt, hvordan System 2 overtager kontrollen af de to 

systemer, fordi fokusset er på en specifik opgave. At se og orientere sig er normalt 

indlejret i System 1, men de afhænger begge af fordelingen af opmærksomheden 

(Kahneman, 2011). Endnu mere interessant er det, at flere af deltagerne fandt 

resultatet overraskende. Mange deltagere troede ikke på, at der overhovedet havde 

været en gorilla i videoen. Dette viser blot, at mennesket kan være blind for det 

åbenlyse, men i den grad også blind for sin egen blindhed (Kahneman, 2011). 

6.2.3 Afhængighed og bias 

Som det foreligger, er der en del diversitet i de to systemer. Dog er der en gensidig 

afhængighed. Når System 1 oplever vanskeligheder, kalder det på System 2 for at få 

flere detaljer og støtte for at kunne løse problemet (Kahneman, 2011). Kahneman 

bruger flere gange eksemplet med regnestykket 17 x 24 (Kahneman, 2011). Det 

gennemsnitlige menneske vil behøve hjælpemidler for at regne regnestykket ud. 

Både ved svære opgaver, men også ved overraskelser træder System 2 i kraft. Ved 

overraskelser, som modstrider de modeller og normer som System 1 besidder, 

aktiveres System 2 (Kahneman, 2011). Man vil formentlig forsøge at bladre i sin 

hukommelse for at få denne overraskelse til at give mening, og måske vil man også 

stoppe op og stirre, fordi ens orientering og situationsfornemmelse ikke længere er 

automatisk i System 1 (Kahneman, 2011). System 2 er også i kontrol af menneskets 

egen adfærd. Det er System 2, som kontrollerer menneskets selvkontrol og opførsel 
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(Kahneman, 2011). System 2 tager altså over, når situationer bliver vanskelige for 

System 1, og ofte er det System 2, som har det sidste ord (Kahneman, 2011). 

 

I System 1 er der dog bias. En af de bias, som Kahneman præsenterer er, at 

systemet altid er tændt (Kahneman, 2011). Eksempelvis vil det sige, at hvis man får 

vist et ord på et sprog, som man forstår, vil man automatisk læse det. Det er System 

2, som kan forhindre, at man læser det, men System 1 vil sørge for, at mennesket 

læser det automatisk, eftersom det altid er tændt (Kahneman, 2011). Denne bias er 

dog kun væsentlig såfremt, at opmærksomheden er placeret på den givne situation. 

Sammenspillet mellem en automatisk reaktion, System 1, og en intention, System 2, 

til at kontrollere handlinger, er væsentlig i vores liv og hverdag (Kahneman, 2011). 

Mens at System 1 er mættet af impulser, er den overordnede opgave i System 2 at 

overkomme de impulser, som System 1 udløser. Eksempelvis bør man undlade at 

fornærme folk, når man er irriteret på dem, men i stedet fornemme situationen og 

sørge for at bevare roen. Altså er System 2 herre over selvkontrollen i mennesket 

(Kahneman, 2011). De to systemer er en måde at illustrere menneskets tanke-, 

dømme- og beslutningsprocesser på. System 1 og System 2 giver en forståelse for 

hvordan og hvorfor mennesker agerer i hverdagslivet, og dets mange situationer 

(Kahneman, 2011). 

6.3 Affordance 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for affordance, som er et begreb inden for 

designteori. I projektet vil vi benytte affordanceteori til at belyse og analysere 

klasselokalernes objekters affordance, og deres anvendelse, herom også deres 

alternative og skjulte anvendelser. Det subjektive aspekt i affordanceteori, mener vi, 

kan sættes i relation til postfænomenologi og Don Ihdes begreb om multistabilitet. 

 

Psykologen James J. Gibson var den første til at definere begrebet affordance, som 

kommer af “to afford” på engelsk, og betyder at tilbyde, hjælpe, give eller levere 

(Hartson & Pyla, 2012). Han benytter begrebet til at forklare relationer mellem 

verden og menneske (Norman, 1999). Gibson mener, at et objekt kan tilbyde en 

handlemulighed for ét menneske, men en anden handlemulighed for et andet. Altså 

handler affordance ikke om objektets egenskaber, men om de handlemuligheder, det 
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enkelte menneske ser i objektet (Nielsen & Skriver, 2019). Gibson mener, at disse 

relationer mellem verden og menneske var af naturlig eksistens og ikke behøvede at 

være kendte, synlige eller tilgængelige (Norman, 1999). Dermed kan et objekts 

affordances både være nemt tilgængelige og benyttes, men det modsatte kan også 

forekomme. Senere blev begrebet introduceret i designforskning af Donald Norman 

(Norman, 1999). Norman beskriver affordance i designforskningen som de 

funktionelle kvaliteter, der finder sted ved menneskeskabte objekter, altså noget som 

kan designes og bruges (Nielsen & Skriver, 2019). Norman skelner mellem to former 

for affordance: de reelle og de opfattede. Han argumenterer, at mennesket, altså 

den aktør der handler med det givne objekt, ikke nødvendigvis opfatter de 

affordances, som et objekt reelt tilbyder (Nielsen & Skriver, 2019). 

 

Gibson beskriver relationen mellem menneske og objekt, hermed også verdenen, via 

affordances. Han beskriver, hvordan affordance grundlæggende omhandler, hvordan 

mennesker perciperer verdenen gennem den information, som de forskellige 

objekter tilbyder, og som mennesker handler intuitivt på (Hartson & Pyla, 2012). 

Altså har alle objekter i verdenen en form for affordance, som mennesket handler ud 

fra. Alt fra stole, kopper og mobiltelefoner. I forlængelse af Gibson og Normans 

definition af affordance, har forskerne Rex Hartson og Pardha Pyla videreformidlet 

og defineret fem former for affordance (Hartson & Pyla, 2012, s. 644 & 660-661): 

● Kognitive affordances er design, der spiller på menneskers kognitive 

handlinger. Kognitive handlinger såsom at tænke, handle, huske og vide. Det 

er vigtigt for brugerne at vide, hvad de skal gøre med designet, og hvordan de 

gør det. Dette kan kræve præcise, korrekte termer eller symboler før, at det 

lykkedes at kommunikere den rette affordance. Denne form for affordance er i 

tråd med den hermeneutiske teknologirelation i postfænomenologi, da det 

ligeledes kræves, at brugeren skal vide, hvordan teknologien bruges førend 

funktionen opfyldes. 

● Fysiske affordances er design, der hjælper, faciliterer eller gør det muligt for 

brugerne at udføre deres fysiske handlinger. Disse handlinger kan 

eksempelvis være at klikke, røre, sparke, pege eller flytte ting. 
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● Sensoriske affordances er design, der hjælper, faciliterer eller gør det muligt 

for brugerne at sanse. At sanse indebærer eksempelvis at se, høre, mærke 

og eventuelt smage og lugte. 

● Funktionelle affordances er design, som gør det muligt for brugerne at lave 

reelt, fysisk arbejde. Ved fysisk interaktion vil designet fungere. De 

funktionelle affordances giver en mening til de fysiske affordances, da der 

dermed bliver skabt en funktion ved det fysiske. 

● Emotionelle affordances er design, der hjælper brugeren med at få en positiv 

emotionel oplevelse ved brug af designet. Dette kan være funktioner, som 

forbindes til brugerens forståelse af humor, æstetik og fordybelse. 

Mobilproducenter forsøger ofte at adoptere de emotionelle affordances for at 

tiltrække potentielle brugere. 

 

Gibson gør det tydeligt, at det er individets livserfaringer og egen viden, som der 

handles ud fra (Gibson, 1979). Det er altså individuelt, hvordan et givent objekt 

opfattes og benyttes. Ifølge Gibson er individet i stand til at modificere miljøet og 

ændre affordances, så miljøet bedre tilpasses individet (Gibson, 1979). Efter hans 

opfattelse ændrer mennesket miljøet for at gøre det lettere at leve i (Gibson, 1979). 

Eksempelvis har mennesker designet artefakter, som hjælper os med at holde 

varmen, se om natten, opdrage børn og transportere sig. 

 

Viden om affordance er vigtig, og særligt i en teknologisk sammenhæng. Affordance 

er relevant for alle, som ønsker viden og forståelse for menneskers brug af teknologi 

og design af samme (Nielsen & Skriver, 2019). Eftersom teknologi i højere grad end 

nogensinde før er integreret i samfundet og menneskers hverdag, er det vigtigt at 

forstå hvilke opfattede og reelle affordances, den tilbyder. Affordances er dermed 

relevante for at forstå menneskets interaktion med verdens objekter. 
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6.4 Delkonklusion 

I dette teoriafsnit har vi redegjort for den videnskabsteoretiske retning 

postfænomenologi, som bygger videre på fænomenologi og dennes tanke om, at alle 

mennesker har en subjektiv livsverden, som former deres erfaring. 

Postfænomenologi tager dog afstand fra fænomenologi i sit syn på teknologi. 

Grundtanken i postfænomenologi er, at for at forstå verden, er det essentielt at se 

på, hvordan teknologi medierer erfaring for mennesket. Et vigtigt aspekt er, at 

teknologier har en multistabilitet, altså at de har flere anvendelsesmuligheder alt 

afhængigt af, hvem der tager dem i brug. Hertil har filosoffen Don Ihde formuleret fire 

forskellige former for teknologirelationer: legemliggjorte, hermeneutiske, andetheds- 

og baggrundsrelationer. Disse relationer vil vi berøre i analysen i forhold til børnenes 

relationer til mobiltelefoner og andre mobile enheder. 

Mange af de postfænomenologiske tanker ses ligeledes i affordanceteori. Dette 

gælder både menneskets subjektivitet og livsverden, men også begrebet 

multistabilitet. Affordanceteori går på, at alle objekter har en affordance, altså at de 

indbyder til en bestemt brug. Forskellige personer kan dog opleve forskellige former 

for affordances i det samme objekt, hvilket afhænger af menneskets livserfaringer og 

viden. Hvad der er et objekts tiltænkte funktion, stemmer ikke nødvendigvis overens 

med, hvad det indbyder til for det enkelte menneske. I dette projekt skelner vi mellem 

fem typer affordances: funktionelle, kognitive, fysiske, sensoriske og emotionelle. 

I analysen vil vi ligeså anvende psykologen Daniel Kahnemans teori om System 1 og 

System 2 til at analysere børnenes adfærd. Vi vil se på, hvornår børnene benytter 

System 1, som indeholder de automatiske og instinktive beslutningsprocesser, og 

hvornår de benytter System 2, som indeholder de velovervejede 

beslutningsprocesser, der kræver en høj grad af koncentration. Daniel Kahneman 

fremhæver ligeledes, at hvordan og hvornår, man anvender de to systemer, er 

subjektivt. Med andre ord er det bestemt af ens livsverden. 

 



35 

7.0 Empiri 

7.1 Skærm - Skærm ikke? 

Børns mobilbrug har været et aktuelt forskningsfelt de seneste par år, og vi har 

udvalgt Andreas Lieberoths rapport om mobilpolitikkers indførsel i danske skoler: 

Skærm - Skærm ikke? Rapport om Skolers Mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad 

virker?, udgivet af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus 

Universitet i 2019, til at understøtte vores egen undersøgelse. Det er dog vigtigt at 

pointere, at rapporten ikke tager højde for andre mobile enheder, såsom iPads og 

computere. Med nedenstående redegørelse ønsker vi at tydeliggøre, hvordan vores 

projekt kan bidrage til at nuancere den allerede eksisterende forskning på området, 

da vi udover deltagerobservation også inddrager affordanceteori og analyse af 

klasselokalets mange objekters brug. Samtidig tager vi højde for andre mobile 

enheder end blot mobiltelefonen. 

 

Der henvises løbende til rapporten Skærm - Skærm ikke?. Rapporten undersøger 

602 danske skolers mobilregler, samt børn og unges relation til mobiltelefonen og 

udgør den mest repræsentative undersøgelse, der ifølge forfatteren, nogensinde er 

lavet på dette område (Lieberoth, 2019). Lieberoth inddrager 602 skoler i 

undersøgelsen, hvoraf 211 af skolerne har afgivet et klart svar angående effekter af 

mobilpolitikkerne. Rapportens data anvendes derfor som statistisk evidens til at 

understøtte vores egen indsamling af data. 

 

Rapportens data er indsamlet fra maj til oktober 2018 og omhandler folkeskoler 

herunder fri-, privat- og specialskoler i 0. til 10. klasse. Dataene er indsamlet ved 

telefonisk spørgeskema med skolers ledelse og lærere (Lieberoth, 2019). Da vores 

egen dataindsamling, udover interviews, bygger på observationer af 8-10 årige i 

løbet af deres skoledag, og deres relation til mobiltelefonerne, mener vi at kunne 

tilføje en dimension til Lieberoths rapport. Deltagerobservation bidrager, som 

tidligere nævnt i forlængelse af redegørelsen for deltagerobservation i praksis, 

ligeledes til en mere detaljeret samt sansemættet beskrivelse af praksissen, da vi 

som observatører har været til stede i denne. I Lieberoths rapport er ledelse og 

læreres mening om forholdene mellem elev og mobiltelefon netop subjektiv, og 
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rapportens data om mobilpolitikkers positive effekter stemmer derfor ikke 

nødvendigvis overens med den objektive virkelighed. 

 

Rapporten uddyber forskellige former for mobilpolitikker, eksempelvis mobilhotel. 

Dette er betegnelsen for, at børnene indleverer deres mobiltelefoner, men kan få 

dem tilbage efter behov, mens mobilfængsel betyder, at børnene ikke må få deres 

mobiltelefoner tilbage, før undervisningsdagen er slut. Lærerskøn er en model, der 

går på, at det er lærerne som afgør, hvordan brugen af mobiltelefoner skal håndteres 

i klassen. En anden model er mobil slukket/i tasken, som går på, at børnene ikke 

fratages mobiltelefonen, men at den blot skal være slukket eller pakket væk i tasken. 

Denne model er ikke ny eller opfundet specifikt til mobiltelefoner, men er den 

samme, man altid har anvendt ved håndtering af forstyrrende objekter som f.eks. 

legetøj eller madpakker (Lieberoth, 2019). 

 

Lieberoth opstiller i alt ni forskellige mobilpolitikker, som kan bruges som 

rammesætning for en skoles stillingtagen til brug af mobiltelefoner. Ifølge rapporten 

har 60,1% af de interviewede skoler en formel mobilpolitik, som er fastsat af ledelsen 

eller skolebestyrelsen, mens 26,4% enten havde nogle fælles regler eller havde 

igangsat en proces om at beslutte dem (Lieberoth, 2019). Den pludselige eskalering 

af mobilpolitikker i 2017-2018 skyldes primært den offentlige debat, bl.a. omkring 

mobilforbuddet i de franske skoler (Lieberoth, 2019). 

 

De ni former for mobilpolitikker har alle forskellige effekter. Rapporten beskriver, at 

ud af de 211 skoler der har afgivet et klart svar, fremmer mobilfængsel særligt fysisk 

samvær. Netop denne effekt bliver ikke fremmet ved mobilpolitikkerne: lærerskøn og 

mobil slukket/i tasken (Lieberoth, 2019). Til gengæld fremmer dét at bruge 

mobiltelefonen som arbejdsredskab dannelse af børnenes digitale kompetencer og 

selvregulering (Lieberoth, 2019). Den vigtige pointe er, at ved hver af de ni 

mobilpolitikker vil der formentlig fremmes en bestemt effekt, mens andre effekter vil 

være mindre tydelige. I rapporten udpensles udelukkende resultater af 

undersøgelsen, og dermed ikke en videre fortolkning af disse. Det er vigtigt at 

konkludere, at hver mobilpolitik har sine egne fordele og ulemper (Lieberoth, 2019). 

Dog er det også vigtigt at medregne skolens ønske og forståelse af mobilpolitikken, 

da dette også spiller en central rolle i udviklingen og effekten af mobilpolitikken. 
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Rapporten tager desuden udgangspunkt i effekterne i timen. Når mobiltelefonerne 

bruges til fagligt brug, altså som et arbejdsredskab, ses der ingen forværring af 

koncentrationen, roen og nærværet i klassen (Lieberoth, 2019). Der ses en positiv 

relation mellem den faglige brug af mobiltelefoner og børnenes digitale dannelse 

(Lieberoth, 2019). Dette kan bl.a. skyldes at lærerne gør sig umage for at benytte 

mobiltelefonerne i undervisningen. Den strenge model, mobilfængsel, viser sig at 

styrke samvær, selvom der er mange af skolerne, der giver udtryk for, at dette ikke 

gavner børnenes digitale dannelse og selvregulering (Lieberoth, 2019). Mobilhotel 

fremmer flere effekter som selvregulering og samvær (Lieberoth, 2019). 

 

Helt overordnet viser Lieberoths rapport, at mobilpolitikkerne alle gavner forskellige 

værdier og effekter. Lieberoth mener, at skolerne bør opveje deres værdier og 

forsøge at finde den korrekte mobilpolitik for dem (Lieberoth, 2019). Det under-

streges i rapporten, at mange af de deltagende skoler giver udtryk for, at de ønsker 

at forbedre det sociale liv bl.a. ved at skabe rum til samvær, leg og udeliv, og dette 

forsøges at gøres ved at afmontere de mobilrelaterede problemer (Lieberoth, 2019). 

7.2 Præsentation af den indsamlede data - de fire skoler 

7.2.1 Lygten Skole 

Lygten Skole er en kristen friskole beliggende i Københavns Nordvestkvarter. På 

skolens hjemmeside uddyber de, hvordan skolens værdier er baseret på et kristent 

budskab (Lygten Skole, s.d., a). Dette indebærer dog ikke et krav om en decideret 

tro på Gud, men at børnene lærer om etik og empati. Børnene har eksempelvis 

religion på skemaet, hvilket dermed ikke ekskluderer andre kulturelle og religiøse 

baggrunde. Skolens værdigrundlag er, at der skal være plads til alle til trods for 

etnicitet, religion og politisk baggrund (Lygten Skole, s.d., b). Det er vigtigt, at 

børnene lærer at respektere, tolerere og at være åbne for den forskellighed, der 

optræder i skolens internationale miljø (Lygten Skole, s.d., b). 

 

Skolens mobilpolitik er ikke beskrevet på hjemmesiden, men ifølge vores 

observationer og interview, har skolen en mobilpolitik, som svarer til Lieberoths 

definition af mobilfængsel (Lieberoth, 2019). Om morgenen blev klassens 
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mobiltelefoner afleveret i en kurv, hvortil læreren satte den fyldte kurv i et skab. 

Skabet blev ikke låst, og børnene fik først mobiltelefonerne igen, da 

undervisningsdagen var slut (bilag 6, bilag 7). 

Vi har observeret en 4. klasse i to hele undervisningsdage. Hertil var vi til stede i 

klassen inden undervisningens start og indtil slutningen af dagen, hvor børnene fik fri 

og skulle hjem. Den første dag, vi var til stede, havde klassen en almindelig 

skoledag med flere forskellige fag. Den anden observationsdag havde klasselæreren 

planlagt en time om sociale medier og mobile enheder. Det var i denne time, at 

læreren stillede eleverne de spørgsmål, som vi havde forberedt. I løbet af timen blev 

børnene spurgt om deres syn på mobile enheder og deres egen anvendelse af 

disse. Eksempelvis blev hvert barn bedt om at sætte kryds på tavlen, som dermed 

indikerede, hvornår børnene benyttede deres mobiltelefoner (bilag 9, billede 2). 

Observationerne samt interviewet med 4. klassens klasselærer kan ses i bilag 6, 

bilag 7 og bilag 8. Billeder af skolen kan ses i bilag 9. 

7.2.2 Gerbrandskolen 

Gerbrandskolen er en folkeskole placeret på Amager. Skolen har elever fra 0.-6. 

klasse, og derefter overgår børnene til Højdevangens Skole. Gerbrandskolens 

værdigrundlag går på, at der skal være tillid mellem lærer og elever. Ligeledes 

vægter skolen fordybelse og høj faglighed (Gerbrandskolen, s.d.). 

Skolens mobilpolitik bliver ikke præsenteret på deres hjemmeside, dog har vi fået 

uddybet mobilpolitikken i en e-mail fra skolelederen (bilag 12) og observeret en 

strategi, som er identisk med Lieberoths definitionen af slukket/i tasken (Lieberoth, 

2019). 

Vi har observeret frikvartererne over to dage på Gerbrandskolen. Dette gælder 

dermed både den første pause samt frokostpausen. Hertil har opmærksomheden 

været på børnenes fordybelse i leg, og hvordan de anvendte objekterne på 

legepladserne. Observationerne fra Gerbrandskolen kan ses i bilag 10 og bilag 11. 

Billeder af skolen kan ses i bilag 13. 
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7.2.3 Brøndby Strand Skole 

Dernæst har vi deltaget i undervisningen samt frikvarteret i en 4. klasse på Brøndby 

Strand Skole. Denne folkeskole har et værdigrundlag, som fundamentalt handler om, 

at der på skolen skal være høj faglighed, god trivsel og medborgerskab (Brøndby 

Strand Skole, s.d., a). Skolen har 0. - 9. klasse og har dertil en SFO og en klub for 

de ældre elever. På deres hjemmeside står der, i forlængelse af skolens 

ordensregler, bl.a. dette om mobiltelefoner i undervisningen og på skolen: 

“Skolen anser mobiltelefoner og øvrige digitale enheder som en ekstraresurse og 

redskaber med mange forskelligartede anvendelsesmuligheder. Enhederne er en del 

af børnenes hverdag og identitet, og kan virke motiverende for børnenes indlæring. 

Skolen ønsker at fremme en politik, hvor alle digitale enheder kan være en naturlig 

del af undervisningen, når den enkelte voksne vurderer, at det giver mening.” 

(Brøndby Strand Skole, s.d., b). 

Altså forstås det, ud fra skolens hjemmeside og interview med klasselæreren (bilag 

17), at det er læreren, der træffer beslutningen om, hvorvidt mobiltelefonerne bliver 

brugt eller ej. Denne form for mobilpolitik kan påstås at være identisk med Lieberoths 

definition af politikken lærerskøn (Lieberoth, 2019). Det er vigtigt at pointere, at 

skolen er en såkaldt iPad-skole, der tildeler alle elever en personlig iPad ved 

skolestart. IPad'en skal afleveres tilbage, når børnene dimitterer. 

 

På Brøndby Strand Skole deltog vi i to undervisningslektioner samt det første 

frikvarter. Hertil blev der udført et interview med den gældende 4. klasses 

klasselærer. Klasselæreren havde taget beslutningen om at indføre reglen om 

mobilfængsel (bilag 17). Mobiltelefonerne blev alle afleveret om morgenen og lagt i 

et skab. Skabet blev, som på Lygten Skole, ikke aflåst. Børnene havde adgang til 

deres iPads under hele lektionen. Gruppens observationer og interview med 

klasselæreren på Brøndby Strand Skole kan ses i bilag 16 og bilag 17. Billeder af 

skolen kan ses i bilag 18. 
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7.2.4 Trekronerskolen 

Den sidste del af observationerne foregik på Trekronerskolen i Roskilde. 

Trekronerskolen er en nyere folkeskole, der blev indviet i 2001. Skolen har til mål at 

skabe et optimalt læringsmiljø for børnene, arbejde problemorienteret, være en grøn 

skole og fremme børnenes åbenhed og inddragelse i fællesskaber (Trekronerskolen, 

s.d., a). På skolen får hver elev tildelt en computer, som kan bruges i under-

visningen. Computeren skal, ligesom med iPad på Brøndby Strand Skole, afleveres 

tilbage, når børnene dimitterer. Skolen har flere retningslinjer for mobiltelefoner og 

andre digitale enheder. På deres hjemmeside beskriver skolen deres principper og 

ordensregler, bl.a. at mobiltelefoner ikke må være forstyrrende i undervisningstiden 

og i strukturerede aktiviteter. Hertil uddybes det, at børnene skal have samtykke til at 

lægge billeder og videoer ud af hinanden (Trekronerskolen, s.d., b). 

Ved Trekronerskolen deltog vi i to lektioner, samt det første frikvarter. Herudover var 

vi til stede inden undervisningens begyndelse, og fik dermed et indblik i, hvordan 

børnene afleverer og håndterer mobiltelefoner inden undervisningens begyndelse. 

Mobilpolitikken på Trekronerskolen er identisk med Lieberoths definition af 

mobilfængsel. Vi var til stede i løbet af en matematiktime, hvor der blev brugt 

computer. I frikvarteret var børnene alle ude på legepladsen, eftersom skolen har en 

udeordning. Vi observerede børnenes leg, deres brug af objekterne og grundens 

udsmykning. Observationerne fra Trekronerskolen kan ses i bilag 14. Billeder af 

skolen kan ses i bilag 15. 

8.0 Analysemetode 

I det kommende afsnit vil vi redegøre for vores valgte analysemetode. I projektet har 

vi indsamlet en stor mængde data og af denne årsag, har vi valgt at benytte os af 

kodning. Kodning vil give overblik og tydeliggøre mulige sammenhænge i projektets 

empiri. Vores empiri, som vi har benyttet i kodningen, er vores deltagerobservationer 

og interviews. 
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8.1 Kodning 

Kodning giver overblik over en mængde indsamlet datamateriale fra kvalitative 

undersøgelser via en form for visuel brainstorm. Ved at organisere og reorganisere 

det ubearbejdede data kan forskere opnå større forståelse, se forbindelser mellem 

kategorier, analysere og fortolke sit materiale. De overordnede temaer kaldes 

kategorier, mens at underkategorierne kaldes koder. Koder er nøgleord og kan 

bruges til at analysere store tekstsegmenter. Metoden kan bruges med henblik på at 

identificere sammenhænge i sin data og hjælper forskeren til at ud- og fravælge 

materiale (Brinkmann & Tanggaard, 2015). 

Kodning kondenserer materialet og tager de vigtigste pointer ud (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015). Kodning er en visuel analyse og foregår fysisk, efter al materiale 

er indsamlet (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Når materialet gennemlæses, kan der 

skrives notater til, så det bliver nemmere at finde ligheder i de forskellige 

observationer og interviews, og derefter lave koder og kategorier (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015). Dele af data kan godt have flere koder, og samme kode kan godt 

høre under flere kategorier. Dette kaldes en inklusion, og betyder at empiri ikke er 

enkeltstående, men kompleks (Baarts, 2015). Materialet udvides altså via inklusion. 

Omvendt findes eksklusion, som betyder, at et stykke tekst kun kan tilhøre én 

kategori eller kode (Baarts, 2015). 

Fremgangsmåden for den udførte kodning i projektet er gjort med inspiration fra 

bogen, Introduktion til etnografisk metode, af Charlotte Baarts fra 2015 (s. 83-86):  

1. Datamaterialet bliver printet, klippet ud og lægges på en flade, så det er 

overskueligt for alle deltagere – dette bliver i projektet gjort på et bord og på 

gulvet. 

2. Derefter arrangeres materialet i kategorier med tilhørende koder. Løbende 

kan flere kategorier og koder opstå. Dette er en længere proces, og der er 

brug for at omrokere, indtil al empiri tilhører en kategori eller kode. I projektet 

bliver både farvekodning, pile og løbende nedskrevet noter anvendt. 

3. De færdige kategorier og koder bliver præsenteret, evalueret og diskuteret i 

fællesskab, og på baggrund af dette opstår enighed om kategoriseringen. Vi 

overvejede, på baggrund af resultaterne, om der var manglende information, 
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som krævede yderligere undersøgelse gennem yderligere kodninger af vores 

empiri. Der nedskrives efterfølgende tanker og analyser af de opdagede 

koder og kategorier. 

8.1.1 Kodning i vores projekt 

Datamaterialet, i dette projekt, består af noter fra deltagerobservationer fra de fire 

skoler, samt interviews med enkelte lærere. Materialet er renskrevet, så det er klar til 

brug. Vi har valgt at benytte os af denne metode, da vores undersøgelser producerer 

store mængder data, og fremgangsmåden hjælper os med at skabe et bedre 

overblik. Vi vil forsøge at være så objektive som muligt og være åbne overfor flere 

muligheder, så vi ikke udelukker og overser koder, som kunne være interessante for 

projektet. Dog er vi opmærksomme på, at bearbejdningen og kategoriseringen af 

datamaterialet er betinget af personerne, der analyserer (Baarts, 2015).  

Under vores kodning vurderede vi, at inklusion fremgik flere gange. Vi fandt vores 

eget system med farvemarkering for at kontrollere tekststykkerne. Eksempelvis 

mente vi, at observationen: “Dreng 1 sidder på sin telefon, men lægger den fra sig, 

da pige 1 kommer ind og siger hej.” (bilag 6, s. 8, l. 19-20) både passede i 

kategorien mobiltelefon og kategorien samtale. Vi placerede tekststykket under 

kategorien mobiltelefon, men markerede det med en grøn prik for at indikere, at det 

også hørte under samtale. De tekststykker, som vi mente hørte til eksklusion, blev 

blot placeret under den kategori, vi mente, den hørte til. Billede af vores fremgangs-

måde kan ses nedenfor i figur 1 og figur 2. Flere eksempler og billeder af vores 

kodningsproces kan ses i bilag 5. 

Figur 1     Figur 2 
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9.0 Analyse 

I det kommende afsnit vil vi bringe vores teori og empiri sammen i en analyse. Først 

vil vi analysere børnenes koncentrationsevne samt samvær med fokus på brugen af 

mobiltelefoner og andre mobile enheder. Vi mener, at det er relevant at koble 

Kahnemans System 1 og System 2 til børnenes adfærd, og særligt når de benytter 

sig af mobiltelefonerne samt andre mobile enheder. Vi vil gøre dette, da vi ønsker at 

belyse børnenes automatiske samt velovervejede handlinger, og undersøge om der 

potentielt kan ses en tendens blandt børnene, når de benytter sig af mobiltele-

fonerne og andre mobile enheder. Derudover vil vi benytte postfænomenologi til at 

undersøge børnenes relationer til teknologien. Endvidere vil vi analysere de optræd-

ende objekters affordances, og undersøge hvordan objekterne påvirker børnenes 

handlinger. For at tydeliggøre vores indsamlede empiri, vil der fremgå en kort 

præsentation heraf: 

● Lygten Skole - vi observerede klassen i to undervisningsdage. 

● Gerbrandskolen - vi observerede frikvartererne i to dage. 

● Brøndby Strand Skole - vi observerede klassen i to lektioner samt i et 

frikvarter. 

● Trekronerskolen - vi observerede klassen i to lektioner samt i et frikvarter. 

Ved kodningen forekom mange forskellige kategorier og tilhørende koder. Nogle 

kategorier var specifikke for de enkelte skoler. Selvom vi også har haft disse 

kategorier for øje, er det dog ikke dem, som hoveddelen af analysen er baseret på. 

Der var til gengæld flere kategorier, som gik igen ved hver af skolerne. Det er særligt 

disse kategorier, vi har haft fokus på, da det er dem, som har været med til at tegne 

et overordnet billede og har skabt en sammenhæng mellem de mange observationer 

og interviews. De kategorier som optrådte oftest var: fysisk samvær, mobiltelefonens 

tilstedeværelse, fordybelse og koncentration, affordances, herunder alternativ 

anvendelse, og uro. Disse vil derfor være vores fokuspunkter og den bærende del i 

analysen. 
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Vores udgangspunkt er mobiltelefoner og mobilpolitik, men vi tillader os at under-

søge andre mobile enheder, såsom iPads og computere, da de indeholder mange af 

de samme funktioner som mobiltelefoner. Dette er et aspekt, som Skærm - Skærm 

ikke? udelader, da rapporten udelukkende undersøger mobiltelefoner og gældende 

mobilpolitikker. 

9.1 Børns samvær og brug af teknologi 

9.1.1 Rutiner og rammer på skolerne 

I løbet af vores observationer på de fire skoler, har vi observeret forskellige rammer 

og regelsæt. Alle de observerede skoler har en vis form for mobilpolitik. Det antages 

at være en essentiel del af rammesætningens og reglernes betydning, at lærere 

samt skolernes ledelse formulerer disse og ligeledes opretholder dem. Det er dog 

tydeligt, at disse mobilpolitikker er mere eller mindre integrerede i børnenes hverdag 

og rutiner på de forskellige skoler. En afgørende faktor kan også være, hvornår og 

hvor længe disse mobilpolitikker har været implementeret i skolernes systemer.  

Enkelte af de regelsæt vi har observeret, kan argumenteres at påvirke børnenes 

beslutninger og i en grad afspejle Kahnemans System 1, mens andre afspejler 

System 2. På Trekronerskolen så vi, at børnene ved skoledagens start helt 

automatisk lagde deres mobiltelefoner i skabet, uden at læreren behøvede at minde 

dem om det (bilag 14). Denne instinktive ageren kan tyde på at reglen om, at 

mobiltelefoner skal pakkes væk er så indlejret i børnenes hverdag, at der ikke 

længere tænkes over denne handlingsproces. Altså bruger børnene på Trekroner-

skolen primært System 1, når de træffer denne beslutning. Vi kan formode, at dette 

er sket over tid, men at børnene har startet med at indlejre den nye regel i deres 

System 2. På Gerbrandskolen er mobilpolitikken forholdsvis ny (bilag 12). Til trods 

for dette, overholdt alle de observerede børn på Gerbrandskolen reglen om mobilen 

slukket/i tasken, og det kan derfor argumenteres at være automatisk indlejret i deres 

System 1, da handlingen i sig selv sker automatisk. På Brøndby Strand Skole så vi 

derimod, at børnene flere gange skulle mindes om mobilpolitikken (bilag 16). 

Lærerens påmindelse gjorde, at børnene var nødt til at stoppe op, huske på og 

forholde sig til reglen. Dette kan tyde på, at reglen bryder med børnenes System 1, 

og at de skal gøre en aktiv indsats for at handle og drage den rigtige beslutning. En 
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dreng på Lygten Skole beskrev en funktion på YouTube, der opfordrede ham til at 

holde en pause efter, at der var gået et bestemt stykke tid (bilag 7, s. 18, l. 6-8). 

Dette er en funktion, der kan fungere som et hjælperedskab til børnene, så de ikke 

automatisk kommer til at bruge lang tid på platformen. På den måde bevæger 

drengen sig også fra System 1, som gør, at han bliver fastholdt på YouTube og over 

i System 2, som tvinger ham til at forholde sig til den tid, han har brugt på 

platformen. Et eksempel på, hvad der sker, når børnene ikke har regler og rammer, 

så vi hos en pige på Lygten Skole, der beskrev, hvordan hun troede, at hun havde 

været på sin mobiltelefon i en time, men at der egentlig var gået fem (bilag 7, s. 18, l. 

8-10). 

I Kahnemans System 1 og System 2, er der dog også et subjektivt aspekt 

(Kahneman, 2011). Børnene kan dermed adoptere og opfange reglerne forskelligt, 

og derfor også handle forskelligt. Dette kom til udtryk på Lygten Skole, inden 

undervisningens begyndelse, hvor nogle børn lagde mobiltelefonen i skabet som det 

første, mens andre benyttede sig af den, og først lagde den fra sig, da de fik besked 

på det af læreren (bilag 6, bilag 7). I denne situation kan det dermed påstås, at 

børnene i klassen har adopteret mobilpolitikken individuelt. Nogle børn har altså 

indlejret reglerne i deres System 1, hvorimod andre skal benytte deres System 2. 

Dog kan man også betragte det som, at der blot er dannet en norm på skolen om, at 

mobilpolitikken først gælder, når læreren beder dem pakke mobiltelefonerne væk.  

9.1.2 Digital dannelse og digitale kompetencer - en fordel ved de mobile 

enheder 

På Trekronerskolen kunne børnene benytte computere, som en integreret del af 

undervisningen, uden at det skabte bemærkelsesværdigt uro (bilag 14). Lieberoth 

uddyber, hvordan mobiltelefonen som arbejdsredskab kan skabe en positiv effekt på 

børnenes digitale dannelse (Lieberoth, 2019). Selvom der bør skelnes mellem 

mobiltelefoner og computere, kan der drages paralleller mellem de to. Endvidere 

blev det observeret på Trekronerskolen, at flere af børnene havde klistermærker 

over deres webcam på computerne (bilag 14). Dermed kan det antages, at børnenes 

digitale dannelse gør, at de er opmærksomme på eventuelle trusler på de mobile 

enheder, som eksempelvis overvågning via webcam. Desuden hang en seddel på 
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klassens opslagstavle med en begrebsafklaring af digitale fodspor og digitalt 

samtykke (bilag 14). På Lygten Skole forklarede en dreng tilmed om hacking:  

“Hvis det er, at du bliver hacket, hvis man bl.a. laver et falskt link - meget avanceret 

links, de kan bl.a. gøre, at alt hvad der er på deres mobil, det har du på din mobil. Så 

kan du basically bruge ALLE deres penge på netbank eller sådan noget på alt muligt 

dumt, og få det til din egen adresse, uden det har kostet dig noget.” (bilag 7, s. 6, l. 

10-13). 

Det vides ikke, hvor drengen har denne viden fra. Ikke desto mindre har drengen 

forstået ordet, da han med sine egne ord, forklarer meget nøje, hvad hacking er. 

Drengen har altså opnået en forståelse for digitale trusler, som findes på nettet og på 

mobile enheder. Ud fra disse eksempler kan det argumenteres, at flere af de 

observerede børn, som følge af deres brug af mobile enheder, opnår en forståelse 

for det ansvar, som følger med de digitale enheder, og at skolen er et rum, hvor de 

kan udfolde deres digitale kompetencer og dermed få en god digital dannelse. Dette 

vurderes som en potentiel positiv effekt af de digitale enheder tilgængelighed i 

børnenes hverdag. 

9.1.3 Uro - en ulempe ved de mobile enheder 

På de tre skoler, hvor vi fik lov til at være med i undervisningen, observerede vi, at 

på trods af, at børnene for det meste var fordybede og koncentrerede i under-

visningen, var de også tilbøjelige til at være distraherende af de mobile enheder og 

skabe uro. Dette sås blandt andet, da en mobil sagde en lyd i skabet på Lygten 

Skole. En pige reagerede instinktivt og med det samme kiggede hun mod skabet 

(bilag 6, s. 12, l. 11-12). Det kan argumenteres, at denne pige i denne situation 

benytter sig af det instinktive System 1, eftersom at System 1 primært er defineret 

ved de instinktive og automatiske handlinger (Kahneman, 2011). Samtidig oplevede 

vi på Brøndby Strand Skole, at en pige sad med sin iPad og efterfølgende tog 

hendes sidemakker også sin iPad op (bilag 16, s. 5, l. 30). Hertil kan System 1 også 

være gældende for sidemakkeren, idet han instinktivt tager iPad'en op af tasken som 

følge af, at han ser en anden have den fremme. Dog kan det også argumenteres, at 

drengen har benyttet sig af System 2. Det kan tænkes, at han efter først at have set 

sin sidemakker sidde med iPad'en tænker videre over, hvorvidt han selv bør tage 
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den frem. Han overvejer muligvis situationen, da der går et stykke tid før han tager 

iPad'en op, og dermed benytter han System 2. Selvom han kender klassens regler 

for brugen af iPads i undervisningen, tager han den alligevel op. Dette skabte en uro 

omkring bordet (bilag 16, s. 6, l. 3-5). Effekten af at pigen har sin iPad fremme er 

altså, at et af de andre børn også bliver forstyrret og begynder at benytte sin egen 

iPad. 

Vi observerede pigen, som siddende helt opslugt i sin iPad i undervisningen, og vi 

havde en formodning om, at hun var meget ukoncentreret i timen og gik imod 

reglerne om brug af iPads (bilag 16, s. 8, l. 12-20). Men efterfølgende, i vores 

interview med læreren Mikkel, fik vi en forklaring på, hvorfor pigen brugte sin iPad i 

så store dele af undervisningen uden at blive irettesat. Det viste sig, at pigen havde 

en særaftale med læreren. Efter Mikkels udsagn kunne hun sagtens følge med i 

undervisningen samtidig med, at hun brugte sin iPad, og derfor gik hun ikke imod 

reglerne (bilag 17). I dette tilfælde bruger vi komplementaritet, da vi bruger flere 

metoder til at komplimentere vores empiri. Interviewet med læreren gav os netop et 

indblik i en situation, som vi ellers ville have fejlfortolket. 

Endvidere er der endnu et eksempel på Lygten Skole, hvor historielærerens 

mobiltelefon ringer, og to elever straks bliver opmærksomme på dette (bilag 7, s. 22, 

l. 21-23). Der er altså visse eksempler på, at mobiltelefoner og andre mobile enheder 

kan være forstyrrende elementer i undervisningen. Vi bruger triangulering, da dette 

bakkes op af de to klasselærere Anne og Mikkel på hhv. Lygten Skole og Brøndby 

Strand Skole, som udtaler: 

“Jeg tror virkelig, at det fjerner meget fokus, hvis man har en telefon mellem sig eller 

foran sig. Og som sagt, jeg kan virkelig mærke forskel, når jeg kommer ind her om 

morgenen, om de har telefon, eller om de ikke har telefon” (bilag 8, s. 3, l. 2-5). 

“[...] telefonerne er jo forstyrrende for børnene. I og med vi er en iPadskole, er der 

også et forstyrrende element der, fordi den kan jo nærmest det samme som en 

telefon undtagen at skrive og ringe” (bilag 17, s. 1, l. 27-29). 

Lærerne har altså en klar opfattelse af, at mobiltelefoner og mobile enheder er 

forstyrrende for børnene. 
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9.1.4 Selvregulering og effekterne af rammesætninger 

I Skærm - skærm ikke? fremlægges det, hvordan mobilpolitikken, mobilfængsel, 

styrker samvær blandt børnene (Lieberoth, 2019). Dog påvises det, at mobil-

politikken ikke styrker børnenes digitale dannelse og selvregulering (Lieberoth, 

2019). Denne mobilpolitik bliver benyttet på Lygten Skole, Brøndby Strand Skole og 

Trekronerskolen. Manglende selvregulering kan eksempelvis ses blandt børnene på 

Lygten Skole, da flere indrømmer ikke at kunne kontrollere deres eget brug af 

mobiltelefoner og andre mobile enheder (bilag 7). Da en pige blev spurgt om, hvad 

hun ville bruge sin tid på, hvis ikke på sin mobil, sagde hun, at hun ville være 

sammen med sin mor og lillebror, men at hun ikke kan stoppe med at spille på sin 

mobil (bilag 7, s. 16, l. 32-34 - s. 17, l. 1-2). Selvom hun tilvælger mobiltelefonen, er 

hun klar over, at hun fravælger det fysiske samvær.  

Dog så vi på Gerbrandskolen, at børnene får valget om at have mobiltelefonen på 

sig, dog slukket eller i tasken, som en del af deres mobilpolitik. Her fratager skolen 

altså ikke fysisk børnenes mobiltelefoner, men giver dem derfor en form for 

medbestemmelse om at have den på sig eller lægge den ud af syne. Disse regler 

kan potentielt have en styrkende effekt på deres selvregulering.  

Som tidligere nævnt benytter Brøndby Strand Skole sig også af mobilfængsel. Ifølge 

vores observationer, var der dog i højere grad uro i klassen på Brøndby Strand 

Skole til trods for denne mobilpolitik. Flere af børnene rejste sig i løbet af 

undervisningen, samtidig med at læreren flere gange tyssede på børnene (bilag 16). 

Læreren, Mikkel, forklarede hvordan mobiltelefonerne ikke blev brugt i 

undervisningen i hans 4. klasse, men at iPadsene derimod ofte blev brugt (bilag 17).  

Selvom vi så, at nogle af børnene blev forstyrret af mobiltelefoner og mobile 

enheder, er det dog vigtigt at pointere, at der også er eksempler på, at andre 

elementer blev observeret som forstyrrende, såsom småting på bordene og lyde fra 

skolegården. Lieberoth beskriver desuden i sin rapport, at modellen slukket/i tasken 

er den model, man har brugt ved andre objekter, som potentielt kan forstyrre 

børnene i undervisningen (Lieberoth, 2019). Derved anerkender han, at også andre 

objekter kan være forstyrrende. 
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9.1.5 Samvær og fællesskab 

En af de kategorier, som gik igen under kodningen ved hver skole var samvær og 

fællesskab. Under observationerne fokuserede vi særligt på, hvordan samværet så 

ud, når mobiltelefonerne og andre mobile enheder var fremme. Det bør pointeres, at 

når vi nævner samvær, gælder det det fysiske samvær, vi har observeret. Vi 

anerkender, at der også findes digitalt samvær. I analysen vil vi differentiere mellem 

fysisk og digitalt samvær, dog med hovedfokus på det fysiske samvær eftersom det 

netop er dette, vi primært kunne observere. 

I løbet af observationerne er der eksempler på, at mobiltelefonen giver en potentiel 

positiv, upartisk og negativ effekt på fysisk samvær blandt børnene. Et eksempel på, 

at mobiltelefonen havde en positiv effekt var, da en gruppe børn fra Lygten Skole 

forinden undervisningen, havde en samtale og interaktion ved brug af et spil på 

mobiltelefonen (bilag 7, s. 1-2). Her kan det argumenteres, at mobiltelefonen kan 

skabe et bånd og samvær mellem børnene, som kan lede til videre leg og samtale. 

Udover at mobiltelefonen, i denne specifikke situation, så ud til at styrke børnenes 

fysiske samvær, var der også tidspunkter i observationerne, der tydede på, at 

børnene havde et digitalt samvær gennem mobiltelefonen. 

På Lygten Skole blev børnene, som en del af undervisningen, spurgt om deres brug 

af mobiltelefoner og heraf de positive sider af brugen. Børnene nævnte forskellige 

ting, bl.a. multiplayer-spillet Roblox, hvor en pige sagde, at hun brugte sin tid på at 

skrive med sine venner via spillet (bilag 7, s. 8, l. 3-5). Her ser man altså, at der også 

er et samvær, som er digitalt og ikke fysisk, men som stadig har stor værdi for pigen. 

Pigen er altså i højere grad nærværende i tiden, og ikke i rummet, når hun spiller. 

Det kan derfor påstås, at hun er til tide og ikke til stede, som Schultz Hansen 

præsenterer i forlængelse af hans begreb tiltideværelse. Pointen, som pigen 

uddyber, blev yderligere uddybet af to elever, som nævnte, at de blev glade, når de 

fik søde kommentarer på nettet (bilag 7, s. 6, l. 29-31 - s. 7, l. 1-2). Igen ses det, at 

børnene finder værdi i mobiltelefonen, og at den har en positiv effekt på den digitale 

form for samvær. Andre undersøgelser peger også på, at børn i dag, i langt højere 

grad har et samvær via mobiltelefonen og andre mobile enheder: 
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“Børns fællesskaber forlænger sig, ligesom deres leg, ind i de digitale medier. På 

den måde skal børns online aktivitet ikke ses som et alternativ til socialt samvær, 

men som en forlængelse af deres fysiske fællesskaber ind i det digitale rum” (Børns 

Vilkår, 2019, s. 11). 

Vi så også, at mobiltelefonen kunne have en upartisk effekt, og dermed ikke spille 

nogen rolle i relationen, da børnene havde fået deres mobiltelefoner tilbage, efter 

skoledagen var slut. Her stod en gruppe børn ude i skolegården på Lygten Skolen. 

En gruppe på tre piger hjalp hinanden med at lægge deres mobiltelefoner ned i 

rygsækken uden at kigge på dem, hvorefter de talte sammen, inden de gik hver til sit 

(bilag 7, s. 33, l. 21). Noget vi særligt bemærkede, var en dreng ude i gården, som 

ikke havde pakket sin mobiltelefon væk, men stod med den i hånden. Han talte og 

legede med pigerne fra sin klasse, og viste en video til sin historielærer, som også 

var ude i gården. Da historielæreren og klassekammeraterne var gået, observerede 

vi, at drengen med jævne mellemrum tog sin mobiltelefon op, mens han ventede på 

sin far. Drengen kiggede dog væk fra mobiltelefonen hver gang andre elever kom 

gående forbi ham, hvor han i stedet prøvede at komme i kontakt med dem (bilag 7, 

s. 33, l. 16-31 - s. 34, l. 1-9). Det var altså kun, når der ikke var andre elever, han 

kunne interagere med, at han valgte at tage sin mobiltelefon frem. Her kan det altså 

påstås, at mobiltelefonen ikke har påvirket drengen til at fravælge samværet. 

Derimod fravælger drengen i dette eksempel mobiltelefonen til fordel for det fysiske 

samvær. 

Vi observerede også, efter skoledagens afslutning på Lygten Skolen, at mobil-

telefonen havde en potentiel negativ effekt. Her havde børnene igen fået adgang til 

mobiltelefonerne. Der blev observeret, at enkelte børn straks kiggede ned i 

skærmen, mens andre ikke gjorde (bilag 6, bilag 7). Når børnene tjekker deres 

mobiltelefon, kan det betyde, at de fravælger det fysiske samvær, så snart 

skoledagen slutter, og mobilpolitikken derfor ophører. Et eksempel på dette er, da en 

dreng fra Lygten Skole siger: “du er virkelig pæn (...) you are pretty” (bilag 6, s. 36, l. 

11-12) til sin klassekammerat, som er optaget af sin mobiltelefon. Man kan 

argumentere for, at mobiltelefonen her har en negativ påvirkning på drengenes 

fysiske samvær, da drengen i denne situation forsøger at komme i kontakt med sin 

kammerat, men kammeraten ikke reagerer, da hans opmærksomhed er på sin 
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mobiltelefon (bilag 6, s. 36, l. 9-12). Det kan argumenteres at drengen bruger 

System 2, eftersom han gør sig umage med at fange kammeratens opmærksomhed. 

Drengen overvejer hvilke komplimenter og handlinger, der bidrager til dette. 

Drengens kammerat, som ikke løsriver sig fra sin mobiltelefon, bruger sit System 1, 

som er det instinktive og automatiske system, og må bruge sit System 2 for at løsrive 

sig. System 2 omhandler netop, de handlinger og beslutninger, som kræver længere 

overvejelser (Kahneman, 2011), hvilket det kan påstås, at kammeraten ikke gør, idet 

han instinktivt og automatisk bliver draget til mobiltelefonen. Endvidere kan drengen, 

som komplimenterer sin kammerat, hævdes at tilvælge det fysiske samvær, mens 

kammeraten må formodes at fravælge det. I dette eksempel ses det altså, hvordan 

mobiltelefonen potentielt har en negativ påvirkning på det fysiske samvær, selvom vi 

har set, at det ikke altid er tilfældet. 

Det er vigtigt at påpege, at det ikke alene er mobiltelefonerne og andre mobile 

enheder, der kan tage børnenes opmærksomhed, men også andre objekter. På 

Gerbrandskolen observerede vi to piger, der i frikvarteret begge var optaget af et 

forstørrelsesglas. En dreng forsøgte at kommunikere med dem, men de registrerede 

tilsyneladende ikke hans forsøg på kontakt, da de var fordybet i forstørrelsesglasset 

(bilag 11, s. 9, l. 1-2). Her er det ikke en mobil enhed, der påvirker børnene til at 

fravælge samtale med andre, men et helt andet objekt uden teknologiske aspekter.  

9.1.6 Børnenes relationer til mobiltelefoner og andre mobile enheder 

Postfænomenologiens grundtanke går på at forstå erfaringens medierede form. For 

at forstå dette, må man forholde sig til, hvad en teknologi er og undersøge de 

relationer, der er mellem mennesker og teknologi (Olesen, Bille & Riis, s.d.). Disse 

relationer har vi særligt haft for øje under vores observationer på de fire skoler. Det 

som særligt er interessant ved mobiltelefonerne, som teknologi er, at den ikke blot 

indeholder én af Ihdes relationer men flere. Der er flere eksempler, hvorpå vi ser 

forskellige relationer mellem børnene og teknologien. 

Vi observerede flere gange, i forskellige situationer, hvordan børnene benyttede 

teknologien som en legemliggjort del af deres krop, og dermed en forlængelse af 

deres sanser. På Lygten Skole fortalte en pige, da hun blev spurgt om fordele ved 

mobiltelefonen: “En fordel er, hvis jeg bliver overfaldt på gaden, så kan jeg bare 
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ringe til min mor” (bilag 7, s. 5, l. 22-23). Pigen kan dermed påstås at finde en vis 

tryghed i at have sin mobiltelefon på sig. Her ses der en legemliggjort teknologi-

medieret relation mellem pigen og hendes mobiltelefon. Pigen benytter sig af 

teknologien, som medierer erfaringen af verden for hende. Her fungerer mobil-

telefonen som en forlængelse af hendes øre og hendes sanser. Teknologien 

medierer en erfaring af verden og situationen for hende - nemlig at hun kan føle sig 

tryg ved at komme i hurtig kontakt med sin mor. Det er vigtigt at pointere, at det kun 

er i denne situation, at vi kan påstå, at pigen får medieret sin erfaring af verden 

gennem teknologien. Dette betyder ikke nødvendigvis, at mobiltelefonen altid er 

pigens eneste mulighed for at kunne komme i kontakt med sin mor. Man kan 

inddrage Schultz Hansens begreb tiltideværelse, da mobiltelefonen netop skaber 

nye muligheder for at være konstant til tide, end hvis telefonen ikke havde været til 

stede. Man kan sige, at mobiltelefonen kommer til at fungere som en ekstra arm, der 

kan række ud og give adgang til dimensioner, som ellers ikke havde været 

tilgængelige for børnene. For eksempel observerede vi en dreng, der fortalte, at han 

brugte sin mobiltelefon til at skrive til sine forældre (bilag 7, s. 4, l. 16-17). Dette er et 

eksempel på, hvordan mobiltelefonen opløser de fysiske grænser, og gør det muligt 

for pigen og drengen at skabe en udvidelse af deres sanser og komme hurtigt i 

kontakt med deres forældre. På denne måde skabes nærvær med personer, som 

ikke er fysisk til stede. Der er altså en sammenhæng mellem den legemliggjorte 

teknologimedierede relation mellem barn og mobiltelefon, og det at kunne være til 

tide. Når børnene får frataget mobiltelefonen i skolemiljøet, kan det skabe en 

potentiel mangel af sanserne, eftersom den legemliggjorte teknologirelation er en 

inkorporeret del af børnenes identitet og krop. Skolernes mobilpolitikker forhindrer 

derfor børnene i at være til tide i deres forsøg på at få dem til at være til stede. 

Mobiltelefonen kan også have en hermeneutisk teknologimedieret relation til 

børnene. Et eksempel ses på Gerbrandskolen, hvor en gruppe drenge benyttede sig 

af mobiltelefonen til at tage tid på deres løb, som en del af undervisningen (bilag 11, 

s. 7). I denne situation er mobiltelefonen en mediator for deres forståelse af tid. Med 

tidtagningen på mobiltelefonen får drengene nu mulighed for at måle, hvem der har 

løbet hurtigst helt ned til centisekunder. Det kræver dog, at drengene har en 

forståelse for, hvad tid er, og hvordan man aflæser et stopur. Derfor er relationen 

hermeneutisk, da drengene ikke erfarer tiden med egen sansning, men fortolker den 
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gennem teknologien. I den hermeneutiske teknologimedieret relation spiller den 

subjektive livsverden en stor rolle (Olesen, Bille & Riis, s.d.). Drengene må have en 

forståelse for, hvad de mener er en hurtig og langsom tid at løbe på. Da de har 

denne forståelse, er teknologien dermed et redskab til at inkorporere den medierede 

erfaring om tid i deres livsverden. 

Mobiltelefoner og andre mobile enheder indeholder mange apps og programmer, 

som bidrager til multistabilitet. Disse programmer har alle et interface, og derfor er 

det også tydeligt at se, at der i mobiltelefonen også er tale om andethedsrelationen. 

Vi observerede, at børnene på Lygten Skole spillede på deres mobiltelefoner inden 

undervisningen (bilag 7, s. 1-2). Her interagerede de altså med mobiltelefonen og på 

denne måde træder mobiltelefonen ind som den anden aktør i mødet. Det er muligt, 

at mobiltelefonen kan mediere flere erfaringer for børnene gennem dens interface og 

dermed skabe en relation. 

Vi bedømmer, at mobiltelefonen ikke kan være en baggrundsrelation, da det er en 

grundtanke, at teknologien skal bruges, førend man kan bedømme relationen. 

Mobiltelefonen udøver ikke sin funktion, når den er i baggrunden, men kun når 

brugerne interagerer med den. 

9.2 Klasselokalets objekters affordance 

Observationerne af klasserne viste mange forskellige objekter, som enten bidrog til 

børnenes koncentration eller forstyrrede dem i undervisningen. Vi har blandt andet 

valgt at fokusere på stolens affordance, da vi i løbet af vores kodningsproces så, at 

der var meget data omkring børnenes interaktion med denne i undervisningen. For 

os er det interessant at undersøge udvalgte objekter, som bruges både på tiltænkte 

og alternative måder. Hertil vil vi undersøge både teknologiske såvel som ikke-

teknologiske objekter. For at kunne drage paralleller mellem de fire skoler, har vi 

derfor udvalgt stolen som objekt, da alle børnene benyttede denne i løbet af en 

undervisningsdag. Derudover reflekterer vi over, om der er andre objekter i 

klasselokalet, som potentielt kan virke forstyrrende for børnene. Endvidere vil vi 

analysere mobiltelefonernes og andre mobile enheders affordance og drage 

paralleller til teknologirelationerne og multistabilitet i postfænomenologi. 
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9.2.1 Stolens mange funktioner 

Gennem de udførte observationer så vi, at børnene brugte stolene i klasselokalet på 

alternative måder. Derudover var stolene i klasselokalerne forskellige (bilag 9, bilag 

15, bilag 18). Børnene forstår tydeligt stolens kognitive og reelle affordance, som går 

på, hvordan man benytter den. Det blev observeret, at alle satte sig på en stol og 

derpå forstår dennes brug. Stolens fysiske affordance hænger i høj grad sammen 

med den funktionelle affordance, da stolen ikke skal bruges til andet end at sidde på. 

Det blev ofte observeret, at flere børn sad uroligt på stolene (bilag 6, bilag 7, bilag 

14, bilag 16). På Trekronerskolen kan dette skyldes, at stolene havde flere funktioner 

og dermed også flere kognitive, fysiske og funktionelle affordances end på de andre 

to skoler. Disse stole havde en drejefunktion, hvilket gjorde, at mange af børnene 

sad og drejede rundt på dem i undervisningen (bilag 14). Der var også et eksempel 

på en dreng, der vippede og drejede på sin stol, hvilket endte med, at han faldt ned 

fra den (bilag 14, s. 7, l. 24). Stolene på Trekronerskolen havde desuden et håndtag, 

som kunne justere stolens højde. Den fysiske affordance her er, at der er et håndtag, 

som kan trykkes ned. Den funktionelle affordance er justeringen af stolens højde. 

Dog blev denne funktion ikke benyttet i samme grad som drejefunktionen, hvilket kan 

skyldes, at børnene aktivt skal trykke ned på håndtaget. Når børnene drejer på 

stolene, kan det antages at være en handling bestemt af System 1, da børnene ikke 

tænker videre over handlingen, og den dermed sker automatisk. Børnene skal dog 

tage et aktivt valg om at benytte håndtaget og dets funktion. Dermed kan denne 

beslutning argumenteres for at være indlejret i System 2. 

På Lygten Skole var stolene uden anden affordance end siddefunktionen (bilag 9). 

Alligevel blev stolene brugt anderledes. Eksempelvis indbød stolens design på 

Lygten Skole til, at børnene kunne sidde og vippe med fødderne: 

“Mange af stolene er høje. Så høje at børnene ikke kan nå gulvet med fødderne. 

Nogle sidder på for små stole, så bordene er for høje til dem. Sædet er stort på 

nogle af stolene i forhold til den elev som sidder på det. [...] Sæderne vipper på 

nogle af stolene.” (bilag 6, s. 1, l. 19-23). 

Stolene havde forskellige højder og størrelser og passede derfor til børn af 

forskellige størrelser. Når børnene ikke kunne nå gulvet, sad de ofte og dinglede 

med benene eller sparkede til, hvad de kunne nå. Dette kunne være en taske eller 
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andre elever (bilag 6, bilag 16). En dreng udtrykte også verbalt, at han foretrak en 

stol, som passede til hans højde, og byttede derfor stol med en lavere dreng (bilag 6, 

s. 10, l. 5). 

Børnene fandt andre måder at bruge stolen på, hvilket kan forklares med det 

subjektive aspekt i affordances. På Lygten Skole blev der observeret børn, der 

dansede og hoppede på stolene (bilag 6, bilag 7). Derudover vippede flere børn på 

stolen, uafhængigt af om de kunne nå jorden eller ej. Ydermere observerede vi på 

Trekronerskolen, hvordan en dreng benyttede stolen på en alternativ måde: “En 

dreng får besked på at sætte sig ned fordi han larmer med stolen” (bilag 14, s. 4, l. 

10). Drengen forstyrrer undervisningen med sin stol. Den måde han benytter den på 

laver en lyd, som læreren bedømmer ikke er tiltænkt, idet han beder ham om at 

stoppe. 

Udover at pointere, at stolene kan fungere som et forstyrrende objekt i under-

visningen, observerede vi også, at børnene på alle tre skoler også brugte stolene 

korrekt uden tilsyneladende at blive forstyrret i deres skolearbejde. På baggrund af 

vores observationer af stolene, har vi fokuseret på, hvorvidt stolene i sammenspil 

med børnene også indbyder til anden anvendelse og potentielt kan påvirke deres 

koncentration. Stolene har i sig selv en klar kognitiv affordance, men alligevel finder 

børnene andre måder at benytte dem på. Ifølge Gibsons affordanceteori kan dette 

skyldes, at børnene modificerer deres undervisningsmiljø, så det i højere grad er 

tilpasset deres behov (Gibson, 1979). Muligvis er det lettere for børnene at være til 

stede i undervisningen, når de har mulighed for at udforske forskellige objekters 

affordances og ændre dem efter behov. Det kan dog være forskelligt om disse behov 

understøtter koncentration og fordybelse eller uro og forstyrrelse. 

9.2.2 Forstyrrende objekter 

Vi anerkender, at der kan være andre objekter, som påvirker børnenes koncentration 

i undervisningen. Vi har derfor også undersøgt anden adfærd, som er påvirket af 

andre objekters affordance i undervisningslokalet. 
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På Lygten Skole og Brøndby Strand Skole var klasselokalet indrettet med 

håndvaske, hvilket også kan fungere som et forstyrrende element. Der er flere 

eksempler, hvor børnene rejser sig op og går over for at vaske hænder midt i 

undervisningen (bilag 6, bilag 7, bilag 16). Dette ses bl.a. på Brøndby Strand Skole: 

“En anden pige rejser sig op, kigger lidt rundt og går over for at vaske hænder. Hun 

står længe oppe ved vasken. Hun går stille tilbage til stolen.” (bilag 16, s. 4, l. 12-13). 

Selvom håndvasken møder sin funktionelle og fysiske affordance, så bliver den ikke 

nødvendigvis brugt med det henseende at få rene hænder. Derimod kan det 

antages, at børnene bruger den som en mulighed for at rejse sig fra sin plads midt i 

undervisningen. Ved at håndvaskene er placeret inde i klasselokalet, indbyder de 

altså til dels til, at børnene kan vaske deres hænder, men også at de kan rejse sig 

fra deres pladser. 

 

Udover håndvaskene lå der ofte diverse objekter på børnenes borde. Nogle var 

skolerelaterede objekter såsom penalhus, notesbøger og lommeregner, mens andre 

objekter kunne være overtøj. Eksempelvis sad en pige og legede med en 

læbepomade. Hun blev bedt om at stoppe og stillede den på bordet. Pigen ved siden 

af hende tog den og legede videre med den (bilag 6, s. 33, l. 17-22). 

Læbepomadens funktionelle og fysiske affordance er, at man kan tage hætten af og 

på. Pigen sidder og klikker låget af og på, og dermed laver den en lyd, som læreren 

synes er forstyrrende. I læbepomadens affordance er det ikke meningen, at den skal 

fungere som opsigtsvækkende element. Det, at den bruges gentagne gange, mens 

den siger en lyd, gør den til et forstyrrende element i undervisningen. Ydermere blev 

en pige ved siden af påvirket af distraktionen og ender selv med at genoptage denne 

handling, da den første pige bliver irettesat af læreren. I følge af dette, kan det derfor 

påstås, at hendes fulde opmærksomhed er på læbepomaden og dermed bliver 

fjernet fra undervisningen. For pigen sker der altså en forstærkning af 

læbepomadens funktion og derfor en reduktion af undervisningens indhold.  

Der er flere eksempler på, at børnene bliver distraheret af en sidemakker, der sidder 

med et forstyrrende objekt. På Brøndby Strand Skole rørte en dreng ved sin 

cykelhjelm, hvorefter pigen ved siden af også bliver interesseret i den (bilag 16, s. 8, 

l. 5-6). Desuden observerede vi, at en dreng og en pige var sammen om en leg med 

en blyant som fokuspunkt (bilag 7, s. 32, l. 17). 
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Hvor en læbepomade eller en cykelhjelm er eksempler på objekter, som principielt 

godt kan fjernes fra klasselokalet, kan stolene og håndvaskene, som vi også mener 

har en forstyrrende effekt, ikke umiddelbart tages ud af klasselokalet. Herudover ser 

vi eksempler på Brøndby Strand Skole og Trekronerskolen, hvor de forstyrrende 

objekter er iPads og computere, som er en integreret del af undervisningen, og som 

heller ikke kan tages ud uden videre. 

9.2.3 Mobiltelefoner og andre mobile enheder 

Vi har valgt at undersøge mobiltelefonen og andre mobile enheders affordance, da 

dette er vores fokus. Vi ønskede at undersøge om der kan drages paralleller til de 

mobile enheders affordance og de andre forstyrrende objekters affordance for at se, 

om de indeholder nogle af de samme kvaliteter. 

Da telefonen først kom på markedet, var dens funktionelle affordance at komme i 

kontakt med andre mennesker ved at ringe dem op. Fastnettelefoner havde knapper 

med tal på og var uden display, hvilket også betød, at den ikke havde andre primære 

funktioner. Den fysiske affordance var knapperne og talerøret, mens en sensorisk 

affordance var, når telefonen ringede og dermed indbød en til at tage fat i talerøret. 

Den store teknologiske udvikling har betydet, at mobiltelefonens funktionelle og 

kognitive affordance har ændret sig markant. Mobiltelefoner i dag har mange flere 

funktioner end før. Den fysiske affordance har dermed også ændret sig, da de tidlige 

mobiltelefoner i højere grad havde fokus på talknapperne. I dag har mobiltelefonens 

design ændret sig til, at man typisk tilgår dens funktioner ved at trykke på dens 

skærm. Den kognitive affordance er i en vis grad blevet mere kompleks med den 

teknologiske udvikling, da mobiltelefonen nu har mange flere anvendelses-

muligheder end blot til opkald, f.eks. at spille, streame og som arbejdsredskab i 

undervisningen. Et eksempel på mobiltelefonen som spillekonsol så vi hos en dreng, 

som vi observerede på Lygten Skole, der fortalte, at han ikke plejede at have et 

simkort i sin mobiltelefon og dermed udelukkende brugte den til at spille spil på (bilag 

7, s. 12, l. 18-19). For ham indbød mobiltelefonen, i den givne situation, ikke til at 

benytte teknologien som kommunikationsteknologi, men i højere grad som 

spillekonsol. 
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Mobiltelefonen har mange sensoriske affordances, der kan kræve børnenes 

opmærksomhed. På Lygten Skole observerede vi en pige, der blev distraheret af 

mobiltelefonen på trods af, at den var pakket væk i mobilskabet: “En telefon siger en 

lyd fra skabet. En pige kigger op. Hun fortæller senere, at det var hendes telefon, der 

sagde en lyd. Der er ikke andre der reagerer.” (bilag 6, s. 12, l. 11-12). Da pigen er 

den eneste, der bliver afbrudt i sit skolearbejde, kan det betyde, at hun har et forhold 

til netop lyden, som også tilhører hendes egen mobiltelefon. Dette kan være et 

eksempel på en emotionel affordance, da pigen genkender sin mobiltelefons lyd og 

derpå reagerer på denne. Herudover er det et eksempel på en sensorisk affordance, 

da mobiltelefonen siger en lyd for at indbyde en til at kigge på den. Dette er netop en 

funktion, som mobiludviklere kan udnytte, da mange lydnotifikationer opfordrer 

brugeren til at fastholde sin opmærksomhed på mobiltelefonen. Udover de lyde 

mobiltelefonen afgiver, lyser displayet også op, når man får en notifikation, hvilket 

også er et eksempel på en sensorisk affordance. 

De mobile enheder har mange emotionelle affordances, der gør, at man har lyst til at 

blive ved med at bruge dem. Mange gemmer en stor del af deres privatliv som 

billeder, noter og beskeder på dem. Man kan desuden personliggøre enhederne ved 

privat kode, baggrundsbilleder, cover og for iPads og mobiltelefoner, kan man få 

eget udvalg af apps. Selve mobiltelefonens funktionelle affordance kan også 

argumenteres at være personlig, da den kan fungere som legemliggjort arm ud til 

venner og familie via opkald og beskeder. Dette var særligt noget børnene på Lygten 

Skole kommenterede, da de fortalte, hvad de brugte deres mobiltelefon til, og en 

pige uddybede f.eks., at hun synes, det var rart, når man fik søde beskeder over 

nettet (bilag 7, s. 6, l. 27-29). Når børnene oplever gode ting, når de anvender deres 

mobiltelefon og andre mobile enheder, får de lyst til at blive ved med at bruge dem, 

og det er netop definitionen af emotionel affordance. Samtidig kan det modsatte 

også fremgå, hvis de mobile enheder giver negative oplevelser. En pige fortalte, at 

hun fik sure kommentarer på appen Tiktok på grund af en misforståelse i hendes 

brugernavn (bilag 7, s. 28, l. 25-29). En anden pige beskriver, hvordan man også 

kan få mareridt af at se uhyggelige videoer på Tiktok (bilag 7, s. 6, l. 1-2). De 

følelser, man har, når man bruger mobiltelefonen og andre mobile enheder, påvirker 

altså også ens anvendelse af dem. 
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På Trekronerskolen har børnene fået tildelt computere til benyttelse i 

undervisningen. Vi observerede, hvordan børnene benyttede computerens fysiske 

og funktionelle affordances ved at åbne computeren, trykke på tastaturet og bruge 

den indbyggede mus. De vidste allerede, at de skulle tage fat i en del af computeren 

og fysisk skubbe denne op for at se skærmen. Dette viser, at børnene har forstået 

computerens kognitive og reelle affordance, da de var i stand til at lave de opgaver, 

som deres lærer havde bedt dem om (bilag 14). De forstod tilmed computerens 

inkluderede skriveprogram, som de skulle bruge for at lave opgaver. Dette er en af 

computerens funktionelle affordances. Vi observerede, at lærerne bad om børnenes 

opmærksomhed, men mange af børnene havde svært ved at løsrive sig fra 

computerne (bilag 14). Børnene forstår altså computerens fysiske og funktionelle 

affordance, og de er så fængende, at børnene ikke kigger op fra computeren. Derfor 

kan computeren også være et eksempel på et forstyrrende element i 

undervisningen. 

På Brøndby Strand Skole havde alle børnene fået tildelt en iPad. IPad'en blev brugt 

som et redskab til undervisningen. En iPads affordance læner sig op ad 

mobiltelefonens affordance, selvom en iPad ikke oprindeligt var tiltænkt til at ringe 

med. IPad'en indbyder dermed i højere grad til, at man benytter sig af de funktioner, 

som mobiltelefonen også har udover at ringe. Eksempelvis kunne dette være at 

spille, streame og som undervisningsredskab. IPad'ens store størrelse gør nemlig, at 

den ikke er så mobil som en mobiltelefon og derfor er svær at holde op til øret for at 

tale. Ligesom mobiltelefonen har iPad’en også sensoriske affordances som lys og 

lyde, der indbyder til, at man skal bruge den. En af iPad'ens fysiske affordances er 

skærmen, da man ved at trykke på denne kan tage den i brug. Det kan 

argumenteres, at børnene, vi observerede, forstod iPad'ens kognitive og reelle 

affordance, eftersom de var opmærksomme på, hvordan skærmen fungerer, og 

hvordan de bør tilgå teknologien for at opnå bedst mulig brug af denne. 

Der var flere situationer, hvor børnene begyndte at bruge iPad'en, da de så deres 

sidemakker også gjorde (bilag 16). Det kan påstås, at et sådant eksempel belyser, 

hvordan børnene kan blive fristet af iPad'ens fysiske affordance, som netop går på 

de fysiske aspekter af teknologien. Vi så også dette ved andre objekter såsom 

blyanter og læbepomader på bordene. Det er dog vigtigt at pointere, at de mobile 

enheder er multistabile, og at det er meningen, at de påkalder sig brugerens 



60 

opmærksomhed. De andre forstyrrende objekter er på sin vis også multistabile i og 

med, at børnene finder alternative anvendelsesmuligheder i dem. Forskellen er dog, 

at de diverse forstyrrende objekter ikke er designet til at påkræve sig brugerens 

opmærksomhed, det er børnene, som ser andre affordances i objekterne, som gør, 

at de bliver forstyrrende. 

Ifølge vores observationer er der flere eksempler på, hvordan børnene brugte 

forskellige objekter i klasselokalet og derpå kiggede væk fra læreren og 

undervisningen. På Brøndby Strand Skole observerede vi en dreng, der nussede 

med enden af sin hættetrøje og puttede sine hænder i munden (bilag 16, s. 8, l. 2-3). 

Dette er et eksempel på, at børn kan blive distraheret af objekter, som ikke kan 

pakkes væk i tasken. Politikken om mobiltelefoner og andre mobile enheder kan 

derfor ikke dække alle forstyrrende objekter i klasselokalet. Børnene vil formentlig 

ofte anvende tilgængelige objekter og deres reelle affordances og i visse tilfælde 

finde alternative måder at bruge objekterne på. Som Gibson understreger, så vil 

mennesket modificere sit miljø for at tilpasse det til egne behov (Gibson, 1979). 

9.3 Delkonklusion 

Vi så, at mobiltelefonen og andre mobile enheder potentielt påvirker børnenes 

adfærd på forskellig vis. Der er eksempler på, at børnene fravalgte det fysiske 

samvær til fordel for mobile enheder, men også at de fravalgte de mobile enheder til 

fordel for fysisk samvær. Til tider blev der desuden skabt et samvær på grund af, og 

omkring, de mobile enheder. Mobiltelefonen havde altså mange forskellige 

påvirkninger på børnene. Dette sås endnu tydeligere, når man analyserede 

børnenes brug af mobiltelefoner og andre mobile enheder i et postfænomenologisk 

perspektiv. Her kan vi konkludere, at det er svært at relatere bare én af Don Ihdes 

fire relationstyper til de mobile enheder, da vi både observerede eksempler på den 

legemliggjorte teknologimedierede relation, hermeneutisk teknologisk mediering og 

andethedsrelationen. 

Mobiltelefonen havde forskellige affordances, der resulterede i, at den kan være et 

forstyrrende objekt. Med dens sensoriske affordances er den nærmest designet til at 

være forstyrrende, kræve brugernes opmærksomhed og derpå aktivere System 1. 

Via vores kodning fandt vi dog frem til, at mange andre objekter i klasselokalet også 



61 

kan fremstå forstyrrende, selvom de ikke indbyder til det, f.eks. stole og objekterne 

på bordene. Dette skal dog ses i lyset af mobiltelefonens sensoriske affordances, 

som beder om opmærksomhed, som mange af de objekter, vi observerede som 

forstyrrende hos børnene, ikke havde. Derfor beder de ikke på samme måde om 

opmærksomhed. Børnene forstod stolene og objekterne på bordenes kognitive og 

reelle affordances, men fandt også andre affordances og modificerede derved deres 

undervisningsmiljø. Herudover forstod børnene de mobile enheders kognitive, 

fysiske og funktionelle affordances, hvilket er et eksempel på, at børnene har digitale 

kompetencer. På alle skoler var der opsat regler omkring mobilbrug og brug af 

mobile enheder og vi observerede, hvordan børnene adopterede mobilreglerne 

individuelt. Nogle børn havde indlejret reglerne i deres rutinebaserede System 1, 

mens andre måtte benytte det velovervejede System 2 for at følge reglerne. Børnene 

var generelt gode til at følge disse regler, hvilket mindskede de mobile enheders 

forstyrrende effekter. Det vi oplevede var, at selvom mobilpolitikkerne er til for at 

afskære mobiltelefonen som et forstyrrende element, blev børnene alligevel 

forstyrret af andre objekter i undervisningen. 

10.0 Diskussion 

Ud fra vores analyse kunne vi se, at børnene på de forskellige skoler formåede at 

følge reglerne omkring mobiltelefoner og mobile enheder. Dette betragtede vi som 

positivt, eftersom de mobile enheders affordances gør dem til potentielt forstyrrende 

objekter. Vi ønsker nu at diskutere og nuancere resultaterne fra vores analyse, og de 

grundlag disse er baseret på. Vi vil både diskutere vores og andre forskeres tilgange 

til feltet og i forlængelse af dette diskutere berettigelsen af mobilpoltikker. 

Vi havde en klar forventning om, at mobiltelefoner ville fylde en del mere i børnenes 

hverdag og påvirke deres samvær og koncentrationsevne. I stedet erfarede vi, at 

børnene godt kunne indgå i sociale sammenhænge, og at de i lige så høj - eller langt 

højere - grad blev forstyrrede af andre objekter. Vi har dog ikke kunne konkludere, at 

et forstyrrende objekt, såsom en blyant eller en stol, er lige så forstyrrende som en 

mobiltelefon, da der ved vores observationer var opsat begrænsninger på brugen af 

mobiltelefoner. Vi besluttede derfor at tage andre mobile enheder med i vores 

analyse, da vi besøgte skolerne og så, hvor meget disse fyldte i børnenes skoledag. 

Vi blev også overraskede over at se, hvordan børnene på Trekronerskolen blev 
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oplært i digitale fodspor og samtykke (bilag 15), og hvordan børnene på Lygten 

Skole havde gjort sig flere tanker og refleksioner om deres brug af mobiltelefoner og 

andre mobile enheder, end vi havde forventet, de ville (bilag 7). Dette skaber en 

undren om vi, Andreas Lieberoth og andre forskere som udefrakommende 

observatører overhovedet kan sige noget om børnenes hverdag og tanker. Særligt 

når man tager i betragtning, at vi er fra en anden generation, og derfor har nogle 

andre erfaringer og en anden livsverden end de børn, der undersøges. 

Schultz Hansen argumenterer for, at børn og unge i dag er mere til tide end til stede 

forstået som, at de er mere tilgængelige i det digitale rum end i det fysiske 

(Christiansen, 2019). I den digitale tidsalder er der sket en adskillelse af tid og rum, 

som gør, at man ikke behøver at være til stede fysisk i samme rum for at 

kommunikere med hinanden. Med en konstant mulighed for at kommunikere via 

mobile enheder kan man dog argumentere, at børn med mobiltelefoner måske er 

mere sociale og nærværende end tidligere generationer, da de altid har muligheden 

for at være sociale digitalt. Det er dog ikke alle, der deler Schultz Hansens mening. 

Eksempelvis mener Marianne Levinsen, forskningschef i Center for 

Fremtidsforskning, og virksomhedsrådgiver Soulaima Gourani, at den nuværende 

generation af børn er optaget af at præstere i sociale fællesskaber, og at de tillægger 

det fysiske rum stor betydning, netop fordi de begår sig så meget i det digitale rum 

(Høgholm, 2018). Altså er der i dette forskningsfelt delte meninger om, hvorvidt 

denne generation af børn udlever deres liv i det fysiske eller digitale rum, og om 

dette er en problematik. Med dette for øje er det interessant at se på Skærm - 

Skærm ikke? endnu engang og undersøge hvilke syn og agendaer, der ligger til 

grund for denne rapport, da vi i vores projekt har taget udgangspunkt i den. 

10.1 Forskerens perspektiv 

Mobilpolitikker er typisk opsat af lærere, skoler og andre autoriteter. Dog opstår 

spørgsmålet om, hvorvidt børnene egentlig har behov for disse regler. 

Generationsforskellene kan bidrage til, at de voksne autoriteter potentielt pådutter 

børnene deres egne problematikker. Dette ses f.eks. i Lieberoths Skærm - Skærm 

ikke?, hvor han i rapportens indledning beskriver, hvordan: “[...] vi [kæmper] for at 

finde den rigtige balance - for selv de mest teknologikritiske stemmer kan ikke leve 

uden deres telefon og computer. Det er nødvendigt for vores arbejde, for vores liv, 
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siger vi voksne til hinanden.” (Lieberoth, 2019, s. 7 l. 5-6). Her taler Lieberoth på 

vegne af sin egen generation på trods af, at rapporten omhandler børn i folkeskolen. 

Dette kan være et eksempel på, hvordan voksne forskere er tilbøjelige til at trække 

tendenser ned over børn for at afdække et børneperspektiv, som måske slet ikke er 

repræsentativt for børnenes interesser. Der kan være en mulighed for, at børnene 

godt kan kontrollere deres brug af mobiltelefoner og andre mobile enheder, men 

bliver mødt af de voksne med forventningen om, at de ikke kan alene på baggrund af 

den ældre generations erfaringer med teknologien. Det er dog kun til spekulation, om 

børn kan kontrollere dette bedre end tidligere generationer, da vi ikke har under-

støttende data på dette område. 

Den nuværende generation af børn er i et større omfang til tide end generationer før 

dem, da de er født ind i en verden med større digital tilgængelighed (Christiansen, 

2019). Igennem vores analyse så vi flere eksempler på, at børn kan være fysisk 

sociale sammen, men ift. Schultz Hansens begreb til tide er de også sociale i et 

digitalt perspektiv. Vi så netop dette på Lygten Skole, hvor børnene var reflekterede 

omkring dette aspekt. Da de beskrev, hvordan deres hverdag kunne se ud, hvis de 

ikke havde en mobiltelefon, sagde de følgende: en hverdag, hvor man havde tid til at 

læse avis om morgenen, være sammen med sin familie, spille blokfløjte og tegne 

(bilag 7, s. 16, l. 28 - s. 17, l. 13). Eftersom generation Alpha er født ind i den digitale 

tidsalder, og dermed aldrig har oplevet et liv uden digitale enheder og internet, kan 

de besidde en bedre digital dannelse end ældre generationer, der har skulle lære at 

begå sig med teknologien og at vælge den fra. Det kan derfor også forventes, at de 

er klar over, hvordan teknologien benyttes og dens mange måder at opsluge og 

kræve opmærksomhed på. Levinsen og Gourani mener, at generation Alpha faktisk 

tillægger det fysiske rum en betydning og forventer, at man lægger teknologien fra 

sig, når man ønsker at have fysisk samvær (Høgholm, 2018). Ældre generationer 

kan have svært ved at relatere til denne form for social tiltideværelse, da de har et 

andet livsverdensperspektiv end de nyere generationer. Vi erfarede ud fra vores 

observationer, at mobiltelefoner og andre mobile enheder er med til at skabe et 

socialt fællesskab for børnene. Til tide er ikke et fænomen, den ældre generation vil 

kunne relatere til i lige så høj grad som generation Alpha, da det ikke er en del af 

deres livsverdensperspektiv. Man kan derfor diskutere og sætte spørgsmålstegn ved 

mobilpolitikkerne, da vi netop lever i et samfund, der er i konstant teknologisk 
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udvikling. I og med at vi lever i et digitalt samfund, burde teknologi så i højere grad 

integreres i børnenes hverdag? Børn i dag vil formentlig besidde digitale 

kompetencer, som den ældre generation ikke vil besidde i samme grad, netop på 

baggrund af forskellige livsverdener. Herudover kan det diskuteres, hvorvidt de børn, 

der lever med disse begrænsninger af deres teknologiforbrug, har brug for det. 

Spørgsmålet er, hvorvidt børnene overhovedet har behov for at have faste regler og 

rammer i form af mobilpolitikker, eller om det i højere grad er noget, som skoler 

finder ønskværdigt grundet mobiltelefonernes forstyrrende tendenser. 

Lieberoth beskriver desuden, at mange af rapportens interviewede skoler ikke har 

inddraget børnene i deres udformning af skolens mobilpolitik (Lieberoth, 2019). Her 

har der altså i mindre grad været interesse i at høre, hvad børnene selv mener, at de 

har brug for, og i stedet været fokus på hvad de voksne mener, at børnene har brug 

for. Som nævnt tidligere i opgaven er et kritikpunkt inden for børneforskning, at man 

som voksen aldrig ville kunne skabe et repræsentativt børneperspektiv. Hertil bliver 

der modargumenteret, at formålet med forskningen ikke er at gengive barnets 

virkelighed en til en, men i stedet at fortolke deres adfærd og derefter opspore 

generelle mønstre, som så kan ses i forhold til en større samfundsmæssig kontekst 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Man kan argumentere, at det er dette, 

Lieberoth har gjort gennem sin omfattende undersøgelse, hvor resultatet er, at man 

ser nogle generelle mønstre for effekterne af de forskellige mobilpolitikker. Det er 

dog stadig værd at bemærke, at Lieberoth ikke selv har været på skolerne, og ikke 

selv har observeret børnene. Han har lavet sine konklusioner ud fra skolernes 

udlægning og fortolkning af børnenes adfærd, hvortil han selv har lavet sine egne 

fortolkninger. Der er altså flere bindeled mellem børnenes levede hverdag, og hvad 

der kommer til udtryk på skrift i Skærm - Skærm ikke?. Dette er ikke ensbetydende 

med, at rapporten er fejlagtig eller upålidelig, men det er værd at spørge: Ligger 

undersøgelsen og indførelsen af mobilpolitikker til grund for, at man ønsker at 

varetage børnenes interesser, eller handler det i højere grad om at varetage de 

voksnes interesser?  

I et pædagogisk perspektiv har børn brug for, at voksne sætter rammer for dem og 

opdrager dem i, hvordan man skal begå sig i livet, men ifølge børneperspektivet i 

forskning så skal voksne se børn som selvstændige og kompetente aktører. Dette 
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gælder både i hverdagen, i professionelle sammenhænge og i juridisk forstand 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). Her ses altså en dobbelthed i pædagogikken 

og i forskningen, når det gælder voksnes rammesætning for børn. Begge lærere, 

som vi interviewede, nævnte konflikter med Snapchat, heriblandt børn der filmede 

hinanden og delte videoerne uden samtykke (bilag 7, s. 24, l. 10-18, bilag 8, bilag 

17). Efterfølgende indførte begge skoler regler om, at man ikke måtte filme på 

skolens grund og havde en snak om, hvorfor det kunne gøre andre kede af det. 

Dette er et eksempel på, hvordan rammer kan være gode og i børnenes interesse, 

samt hvordan et asymmetrisk magtforhold kan gavne i situationer, hvor børn har 

brug for voksnes hjælp, og ikke selv kan løse deres problemer. Man skal bare være 

opmærksom på balancen mellem at sætte rammer efter at have lyttet til barnet og 

taget det alvorligt, som i ovenstående eksempel fra vores interviews, og at sætte 

rammer uden at inddrage børnene, som er, hvad Lieberoths rapport giver udtryk for. 

10.2 Et nyt voksenperspektiv 

Hvor Lieberoth kun har talt med andre voksne og undersøgt gennem dem, hvad 

børns oplevelser med mobiltelefoner er, mener vi at have tilføjet et nyt perspektiv til 

dette forskningsfelt ved at være ude og iagttage børnene i deres eget miljø. I disse 

observationer, skal der gøres opmærksom på, at vi som forskere også træder ind i 

klasselokalet med vores eget livsverdensperspektiv. Vi skriver i projektet, at vi vil 

forsøge at være så objektive som muligt gennem observationerne, men kan man 

overhovedet det som forsker i et felt, hvor man er så forskellig fra sin undersøgte 

gruppe? Hvis dette er tilfældet, er det selvfølgelig altid svært at sige noget konkret 

om noget. Der kan dertil også sættes spørgsmålstegn ved, om man kan det, da man 

aldrig kan sætte sig fuldkommen ind i den aktørs livsverden, som man vil undersøge, 

uanset om de er børn eller voksne. 

Gennem vores observationer, så vi eksempler på børn, der har brug for regler og 

rammer for at kunne administrere deres mobilforbrug. Heriblandt en pige fra Lygten 

Skole, der beskrev, at hun på et tidspunkt troede, at hun havde siddet med sin 

mobiltelefon i en time, men egentlig var der gået fem (bilag 7, s. 18, l. 9-10).  

I forlængelse af dette beskrev en dreng en funktion på YouTube, der giver brugeren 

besked efter et brugerdefineret tidsrum som f.eks. en time. Funktionen opfordrede 

derved drengen til at holde en pause og hjalp ham, så han ikke sad for længe på 
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mediet (bilag 7, s. 18, l. 6-8). Da man altid vil være farvet af sin egen subjektivitet, 

kan man i et postfænomenologisk perspektiv diskutere om man som voksen, med 

sin livsverden, i det hele taget kan sige noget om, hvordan børn bedst kan håndtere 

deres digitale forbrug, og hvad deres behov er, når det handler om mobilpolitik. Når 

der kan være et spænd mellem generationernes digitale dannelse og digitale 

kompetencer, er det så optimalt, at de voksne sætter regler og rammer på børnenes 

vegne? Hvis livsverden er forskellig fra person til person, og børn har brug for noget 

forskelligt for at koncentrere sig, vil det muligvis sige, at alle børn har brug for noget 

forskelligt, når det gælder en mobilpolitik. Dog har skolerne lavet generelle regler, 

som gælder for alle børn. Men ud fra et livsverdensperspektiv, vil man måske kunne 

argumentere for, at én mobilregel er godt for ét barns koncentration, men dårlig for et 

andet barns. Vi så et eksempel på et barn som, ifølge læreren, havde godt af at 

sidde med en iPad, når der var undervisning, og stadig kunne koncentrere sig. 

Denne regel gjaldt kun for hende, fordi hun ifølge læreren stadig kunne koncentrere 

sig på trods af den mobile enheds tilstedeværelse. Måske ville reglen ikke fungere 

for et andet barn. Her tager læreren højde for det enkelte barns livsverden, og laver 

en særregel, som tilpasser barnets behov. Hvordan ville folkeskolesystemet se ud, 

hvis vi tog højde for hvert enkelt barns behov og livsverden? På den ene side kan 

man gisne om, at det enkelte barn måske ville kunne koncentrere sig bedre, fordi 

deres behov bliver mødt. På den anden side kunne dette skabe yderligere 

forstyrrelser for de andre børn, som vi så det ske på Brøndby Strand Skole. Derfor 

kan det være svært at møde børnenes behov på baggrund af, at de skal være i 

samme lokale og udføre de samme opgaver. Derudover ville forskellige regelsæt 

mellem børnene måske skabe ulighed blandt dem og derpå skabe nye konflikter. 

Hvis der skabes særregler for enkelte børn, sker der muligvis et brud med ideen om 

klasselokalet som et kollektivt og socialt rum. 

10.3 Digital dum eller digital dannet? 

Samtidig med at der er regler for brugen af mobiltelefoner, spiller andre digitale 

enheder en stor rolle i børnenes skoleliv. Brøndby Strand Skole har tildelt børnene 

iPads. Som klasselæreren på Brøndby Strand Skole fortæller, er hans opfattelse af 

disse to teknologier, at de nemt kan sammenlignes, men at mobiltelefonen blot kan 

ringe (bilag 17, s. 1, l. 27-29). IPad'en og mobiltelefonens fysiske affordance er dog 
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forskellige i og med, at iPad'ens skærm er markant større. Det kan diskuteres, hvad 

der ligger til grund for at opsætte rammer og regler for brugen af mobiltelefoner, 

mens børnene må benytte lignende digitale enheder i løbet af undervisningsdagen. 

Skærm - Skærm ikke? konkluderer, at børnenes digitale dannelse forbedres, når de 

bruger mobile enheder som arbejdsredskaber i undervisningen (Lieberoth, 2019). 

Dog findes der ligeledes argumenter for, at børnenes faglighed bliver mindsket, hvis 

man i for høj grad implementerer mobile enheder i undervisningen. Lektor i 

samfundsvidenskab og kultursociologi, Claus Bangsholm, forklarer hvordan 70% af 

børn primært læser sms’er, chatbeskeder og lignende på deres digitale enheder. 

Han uddyber, at de digitale enheder ikke egner sig til fordybelses- og videnslæsning 

i og med, at skærmene ikke egner sig til længere fordybelse. Dette kommer også til 

udtryk i rapporten Børns læsning 2017, udgivet af Tænketanken Fremtidens 

Biblioteker. Her konkluderes det, at danske børns læsepraksisser er blevet svækket 

med digitaliseringen i og med at 15% af børnene har meget svage læsefærdigheder 

(Bangsholm, 2020). På baggrund af de postfænomenologiske begreber reduktion og 

forstærkning ses der altså en forstærkning i børnenes digitale dannelse gennem 

brugen af teknologien, hvilket resulterer i en reduktion af andre færdigheder såsom 

at læse og skrive. Det er dog vigtigt at have for øje, at Bangsholm ikke giver 

alternative bud på, hvad der kan være skyld i børnenes svækkede læsefærdigheder. 

Udover dette er Bangsholm født i 1945 og er dermed fra en ældre generation og har 

derfor et andet livsverdensperspektiv. Han er ikke opvokset med teknologi i samme 

grad, som børnene er i dag, og har muligvis ikke lige så stor forståelse for 

teknologiens brug og børnenes tiltideværelse. Han kan derfor muligvis have en 

tendens til at gøre de mobile enheder til syndebukke. 

Den amerikanske journalist og forfatter til den pulitzernominerede bog The Shallow - 

What The Internet Is Doing To Our Brains, Nicholas Carr, fremlægger dog en mulig 

forklaring på børnenes svækkede læsefærdigheder i sin artikel: Is Google Making Us 

Stupid, udgivet af The Atlantic i 2008. Her beskriver han ligeledes, hvordan 

digitaliseringen har medvirket, at vores læsevaner er blevet forværret, og at det er 

blevet sværere at fordybe sig. Hans konklusion og budskab er, at det er meningen, 

at den teknologiske udvikling og Google skulle gøre os til klogere mennesker og 

lægge rammerne for en ny oplysningstid, men at det modsatte er sket (Carr, 2008). 
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Ved hele tiden at være tilgængelig digitalt betyder det, at vi ikke længere i samme 

grad har pauser i vores hverdag, hvor vi kan fordybe os. Han henviser til en 

undersøgelse fra London, hvor man ønskede at se på, hvordan eleverne læste 

tekster online. Konklusionen var, at man klikkede fra artikel til artikel for at skimme 

kort som om, man nærmest ønskede at undgå at læse på den traditionelle måde 

(Carr, 2008). Carrs budskab er derfor, at man skal være kritisk, fordi teknologien 

også er med til at forme vores plastiske hjerne, og at vi derfor skal passe på, at vi 

ikke kun bliver defineret ud fra Googles verden (Carr, 2008). Ifølge Carr er man altså 

ikke mere digitalt dannet i dag, da digital dannelse omfatter at kunne begå sig kritisk 

i den virtuelle virkelighed, og Carr netop opfordrer læserne til at lægge mærke til 

teknologiens bagside (Carr, 2008). 

10.4 Varierende rammesæt: Hvorfor er der forskellige regler for de 

mobile enheder? 

Skoler og lærere, der anvender iPads eller computere som en del af undervisningen, 

samtidig med, at de har mobilpolitikker, kan argumenteres at sende et tvetydigt 

signal. På den ene side forsøger skolerne og lærerne at kontrollere det digitale 

forbrug ved at fjerne mobiltelefonerne, da de ses som et forstyrrende element i 

undervisningen. På den anden side tildeler skolerne børnene computere og iPads for 

at fremme den digitale dannelse, selvom de indeholder mange af de samme 

funktioner som mobiltelefonerne. Det er interessant, hvorfor skolerne mener, at der 

bør sættes regler for brugen af mobiltelefoner samtidig med, at der ikke er lige så 

klare retningslinjer for brugen af iPads og computere. Ifølge Lieberoth fremmes 

børnenes digitale dannelse, når de benytter mobiltelefonerne som arbejdsredskab 

(Lieberoth, 2019). Derimod argumenterer Carr og Bangsholm for, at de mobile 

enheder er forstyrrende for børnenes fordybelse. På Brøndby Strand Skole var der 

ingen officielle retningslinjer for brugen af iPads, dog havde læreren Mikkel opsat 

regler for sin egen 4. klasse. Hvis børnene i klassen ønskede at downloade diverse 

kommunikationsmedier og spil ned på deres iPad i deres fritid, skulle de være slettet 

igen, inden de mødte op til undervisningen. Dette var for at forhindre eventuelle 

forstyrrelser, der kunne fremkomme, hvis iPadsene i højere grad indbød til leg (bilag 

17, s. 3, l. 3-8). Altså er der en fælles konsensus på Brøndby Strand Skole om, 

hvorvidt mobiltelefonerne må benyttes, men kun enkelte retningslinjer for brugen af 
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iPad, vurderet efter lærerskøn. Det kan forekomme tvetydigt i og med, at Mikkel selv 

anerkender, at de to mobile enheder har mange fælles komponenter (bilag 17, s. 1, l. 

27-29). Netop dette tvetydige signal kan drages til en undren om, hvorfor 

mobilpolitikkerne er opstillet. Har skolerne i sinde at fremme børnenes digitale 

dannelse eller ej? Man kan argumentere for, at de forskellige skoler ønsker at 

fremme børnenes digitale dannelse ved at tildele dem iPads og computere, man kan 

derimod også argumentere for, at dette ikke er muligt, når der opstilles forskellige 

mobilpolitikker. 

10.5 Delkonklusion 

Vi har diskuteret resultaterne fra vores analyse, og de grundlag disse er baseret på. 

Vi gik ind i projektet med en antagelse om, at mobiltelefoner og mobile enheder i høj 

grad ville resultere i reduceret koncentration og mindre fysisk samvær. Da vi gennem 

vores observationer oplevede, at resultaterne var mere nuancerede, end vi havde 

forventet, gav det grund til undren hos os. Voksne forskere, som kommer fra en helt 

anden generation og dermed har et helt andet livsverdensperspektiv, kan muligvis 

have svært ved at lave regelsæt, der varetager børns interesser. Særligt når man 

tager i betragtning, at der i forskningsfeltet er stor uenighed om, hvordan 

mobiltelefoner og mobile enheder spiller ind i børnenes hverdag og har effekt på 

deres samvær og koncentration. Der er et vist sammenstød i spørgsmålet om, hvor 

meget voksne bør gribe ind i børns interesser. På den ene side er der de 

pædagogiske ideer om, at børn har brug for at få sat rammer. På den anden side er 

der pointen inden for børneforskning om, at man skal se børnene som kompetente 

aktører. Nogle forskere mener, at børnene er nærværende i tid og ikke sted og 

derfor i høj grad har et digitalt samvær. Andre mener, at børn i dag vægter det 

fysiske samvær højere, netop fordi de i højere grad besidder god digital dannelse. 

Denne uenighed blandt forskere går igen i de forskellige skolers regelsæt omkring 

mobiltelefoner og mobile enheder. Emnet er stadig omdiskuteret, og vi har set, 

hvordan skolerne har mange forskellige bud på, hvordan mobile enheder kan 

integreres i børnenes hverdag. Vi har observeret, at visse skoler frabeder brugen af 

mobiltelefoner, men til gengæld opfordrer til brugen af iPads og computere. Da de 

indeholder mange af de samme egenskaber, kan dette muligvis sende et tvetydigt 

signal. Netop fordi alle mennesker har en subjektiv livsverden, kan man argumentere 
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for, at der er behov for, at mobilpolitikkerne afspejler dette. Det kan tænkes, at 

forskellige regler for hvert enkelt barn i virkeligheden ville være bedre. Dette kan dog 

potentielt også føre til nye konflikter og forstyrrelser i klasselokalet. Vi påpeger, at 

der er en mulighed for, at børnene godt kan varetage mobiltelefoner og mobile 

enheder bedre end voksne har en forståelse for, og måske endda bedre end de 

voksne selv kan. 

11.0 Konklusion 

Der kan konkluderes, at mobiltelefoner og andre mobile enheder kan have en 

påvirkning på 8-10 årige børns samvær og koncentration i folkeskolen. Vi har 

undersøgt hvorvidt børnenes koncentration, fordybelse og samvær er forbundet med 

skolernes mobilpolitikker. Mobilpolitikkerne kan argumenteres at påvirke børnenes 

beslutninger og i en grad afspejle Kahnemans System 1, mens andre afspejler 

System 2. Dertil har vi konkluderet, at børnene har subjektive forståelser af disse 

regler og rammer alt efter, hvilken slags mobilpolitik skolen besidder, og hvornår den 

er implementeret. Vi ser også i rapporten Skærm - Skærm ikke?, at mobiltelefonerne 

kan have forskellige effekter på børns koncentration og samvær i folkeskolen alt 

afhængigt af, hvordan den bliver brugt, og hvilke regler og rammer der er opsat for 

denne. Disse forskellige regler og rammer, observerede vi, havde en positiv 

indvirkning på børnenes koncentration og samvær. Man kan argumentere, at der er 

behov for, at folkeskolen opsætter regler og rammer omkring brug af mobiltelefoner 

og mobile enheder, da de netop har nogle indbyggede affordances, som gør dem til 

forstyrrende objekter. 

Vi har derpå diskuteret, hvorvidt børnene overhovedet har behov for disse regler. 

Der er delte meninger i forskningsfeltet om generation Alphas samvær og de digitale 

enheders påvirkning på dette. Nogle forskere mener, at børnene er nærværende i tid 

og ikke sted og derfor i høj grad har et digitalt samvær, som de tillægger samme 

værdi som det fysiske samvær. Andre forskere mener, at børn i dag vægter det 

fysiske samvær højere, fordi de i højere grad besidder god digital dannelse. Denne 

uenighed kommer også til udtryk i de forskellige skolers mobilpolitikker. Vi fandt frem 

til, at børnene både havde et digitalt samvær, men samtidig kunne have et fysisk 

samvær. Vi oplevede, at børnene var reflekterede, og nogle af børnene var i stand til 
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at administrere deres brug af mobiltelefonen i deres fysiske samvær med andre 

børn. Vi så dog også eksempler på børn, som ikke kunne administrere dette i 

samme grad. Som pointeret indbyder mobiltelefonen til at få opmærksomhed, men 

om børnene bliver forstyrret i deres fysiske samvær eller ej kommer an på det 

enkelte barn og deres livsverden. 

Selvom det er vigtigt at have for øje, at en voksen observatør med sin helt egen 

livsverden aldrig ville kunne foretage en objektiv observation af børnenes hverdag, 

kan man endnu argumentere for, at det er nødvendigt, at der er nogle voksne til at 

opsætte rammer og regler for børnene i de situationer, som børnene ikke selv kan 

håndtere. De voksne bør inddrage børnene i udviklingen af regler for mobile 

enheder, for at se dem som kompetente aktører og imødekomme deres livsverden. 

Gennem vores analyse bemærkede vi, at der i klasselokalerne var flere forstyrrende 

objekter, der havde en indflydelse på børnenes koncentration. Ved at analysere 

forskellige objekters affordance så vi, at selv ting som en stol og en læbepomade har 

affordances, som indbyder til, at børnene kan anvende dem på alternative måder. 

Dette kan tage fokus fra undervisning og samtale mellem børnene. Mobile enheder 

har samme forstyrrende aspekter, men her er forskellen, at de mobile enheders 

sensoriske affordances indbyder direkte til at tage børnenes opmærksomhed via 

lyde, lys og vibrationer, og dermed adskiller de sig fra de ikke-teknologiske objekter. 

Herudover gør de mobile enheders emotionelle affordances, at børnene får lyst til at 

blive ved med at bruge dem. Udover dette kan mobiltelefonerne indgå i flere 

relationer til børnene. Mobiltelefonerne kan både indgå i en legemliggjort 

teknologimedieret relation, en hermeneutisk teknologimedieret relation og en 

andethedsrelation til børnene. Det er derfor svært at slå ned på én præcis 

påvirkning, mobiltelefonerne har, da de er multistabile. Det er individuelt, hvad de 

mobile enheder indbyder til. Dette kan også være grunden til, at der i folkeskolen er 

så varierende regler for brugen af mobiltelefoner og de andre mobile enheder, da 

man både kan argumentere for, at et øget teknologiforbrug forstærker børnenes 

digitale samvær og digitale dannelse samtidig med, at det kan reducere fysisk 

samvær og koncentration.  
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Det nye perspektiv denne rapport bidrager med til forskningsfeltet er, hvordan 

objekter, teknologiske såvel som ikke-teknologiske, tilbyder og påvirker børnene 

gennem deres affordance. Modsat Skærm - Skærm ikke? er denne rapport baseret 

på fysiske observationer, hvor børnene kan undersøges i praksis. 
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https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Skaerm_-_skaerm_ikke.pdf
https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Skaerm_-_skaerm_ikke.pdf
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13.0 Bilagsoversigt 

Bilag 1 

Refleksioner før observation 

Bilag 2 

Observationsguide til klasselokalet 

Bilag 3 

Observationsguide til legepladsen 

Bilag 4 

Interviewguide 

Bilag 5 

Billeder af kodningsprocessen 

Bilag 6 

Observationer fra Lygten Skole, dag 1 

Bilag 7 

Observationer fra Lygten Skole, dag 2 

Bilag 8 

Interview med Anne fra Lygten Skole 

Bilag 9 

Billeder af Lygten Skole 

Bilag 10 

Observationer fra Gerbrandskolen, dag 1 

Bilag 11 

Observationer fra Gerbrandskolen, dag 2 

Bilag 12 

E-mail ift. mobilpolitik på Gerbrandskolen 
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Bilag 13 

Billeder af Gerbrandskolen 

Bilag 14 

Observationer fra Trekronerskolen 

Bilag 15 

Billeder af Trekronerskolen 

Bilag 16 

Observationer fra Brøndby Strand Skole 

Bilag 17 

Interview med Mikkel fra Brøndby Strand Skole 

Bilag 18 

Billeder af Brøndby Strand Skole 

Bilag 19 

Link til Thirdroom 


