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Læsevejledning 

Bachelorprojektet består af 5 kapitler.  

 

Første kapitel præsenterer projektets tema, problemformulering og afgrænsning giver læseren en 

introduktion til emnets problematik, i relation til hvorfor digital mobning er en lærerfaglig 

problemstilling. 

 

Kapitel 2 belyser bachelorprojektets undersøgelsesdesign og forskningstilgang i 

praksissammenhæng på; Skole 1, Skole 2 og Skole 3. 

 

Kapitel 3 er et teoriafsnit med definitioner og begrebsafklaring og den forskningsbaserede 

beskrivelse af den digitale mobnings indflydelse på barnets identitetsudvikling og læring.   

 

Kapitel 4 analyserer projektets omdrejningspunkt - vores selvudviklede læremiddel-spil Digimob - 

ved hjælp af Thomas Illum & Jeppe Bundsgaards evalueringsparameter. Her bliver spillets usability 

og læringsudbytte illustreret ved hjælp af indsamlet empiri fra undersøgelsesskolerne. Empiriens 

udmøntning vil blive indikeret med forskellige farvebokse: 

 

 Grøn boks: er lærernes kommentarer fra skolerne. 

 Blå boks er cases fra praksisobservationerne eller udledt fra filmfrekvenser. 

 Orange boks er samtale med elever efter afprøvning af spillet Digimob. 

 

Kapitel 5 samler op og konkluderer på projektets problemformulering, og diskuterer på baggrund af 

projektets problemstilling, om IT bør være et selvstændigt fag i folkeskolen.  

 

Keywords:  

Digital mobning, identitetsudvikling, udviklingsøkologiske model, flow, social eksklusionsangst, 

tilknytningsmønstre, socialkonstruktivistisk, kognitivkonstruktivistisk, behavioristisk - 

læringstilgang, usability, læringsudbytte og læremidler; Digimob.  
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Hvorfor er digital mobning et problem?   

I samspil med den teknologiske udvikling, og de sociale mediers popularitet, beretter 

avisoverskrifterne nærmest dagligt om nye historier med skoleelever, der bliver mobbet eller selv 

mobber på de sociale medier. Dansk Center for Undervisnings Miljø (DCUM) er kommet frem til, 

med deres undersøgelse fra 2016, blandt 7. – 9. klasser, at digital mobning er en del af mange 

elevers hverdag. Undersøgelsen fremviste, at eleverne oplevede mobning bl.a. på Facebook fra 

anonyme personer, via beskeder på Messenger, deling af billeder og ’hater’-grupper. Rapporten 

viser yderligere, at selv børn ned til en alder af ti år også er ramt af digital mobning (DCUM, 2016). 

Hertil at 42 % af de børn og unge, som er udsat for digital mobning, skader sig selv efterfølgende 

og har stor risiko for at få post-traumatisk-stress (Alim, 2016 s. 1).  

Digital mobning er endnu sværere at opdage og bliver ikke på samme måde synliggjort som 

traditionel mobning, hvilket stiller nogle særlige krav for at kunne forhindre fænomenet. På grund 

af den digitale mobnings tilstedeværelse uden for skolens rammer bliver handlemuligheder og 

forhindring af digital mobning udfordret (Hansen, 2013 s.55). IPads og smartphones giver de fleste 

børn i en tidlig alder mulighed for at få adgang til diverse sociale medier som Facebook, Instagram, 

Snapchat m.v. Det medfører, at mobning ikke kun foregår i klasselokalet eller i frikvarteret og 

derfor ikke giver barnet et pusterum. Sagt på en anden måde følger den digitale mobning barnet i 

dets forskellige sociale arenaer 24 timer i døgnet (Søndergaard, 2013 s.62-65).  

Jonas Ravn (2015), fra Center for Digital Pædagogikforklarer problematikken således: ”Det er langt 

fra alle børn og unge, der er bevidste om, hvilke konsekvenser deres handlinger på de sociale 

medier har. Derfor har de endnu mere brug for voksne og lærere som guider og lærer dem, hvordan 

de er ansvarlige på nettet”. Ravn vil gerne gøre opmærksom på, den manglende digitale dannelse 

eleverne har, selvom de nærmest er født med en smartphone i hånden. Det er i denne sammenhæng, 

folkeskolen spiller en afgørende rolle (Jensen, 2015). Det er folkeskolens vigtigste opgave at skabe 

de bedste vilkår for børns udvikling og læring. Danmarks Lærerforening understreger i 

Professionsidealet i stk. 3. at: ”læreren vil beskytte eleven mod overgreb, krænkelser, nederlag eller 

tab af selvværd. Læreren vil altid styrke elevens tro på egne evner og muligheder…” (DLF 

professionsidealet, 2002).  
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På baggrund af ovenstående ser vi digital mobning som en væsentlig lærerfaglig problemstilling. 

Det er relevant og væsentligt at vi forholder os til denne tiltagende problematik, som elever kan 

blive udsat for. Digital mobning påvirker elevernes psykiske tilstand, trivsel og læring i en ikke-

hensigtsmæssig retning. Det er derfor centralt at undersøge den digitale mobnings tilstedeværelse, 

indvirkningen på barnets identitetsudvikling og læring, og at finde løsninger og muligheder for at 

forebygge og forhindre digital mobning.  

 

Det er derfor vigtigt, som kommende folkeskolelærer, at være meget bevidst om hvilke 

konsekvenser børns brug af digitale medier kan have i forhold til trivsel udenfor og på skolen. Med 

udgangspunkt i dette, og i samarbejde med vores afsluttende LP - eksamensopgave, har vi udviklet 

et analogt brætspil ved navn Digimob.  Læremiddel-spillet har fokus på digitale færdigheder og 

digital dannelse. Områder som vi mener, folkeskolen burde beskæftige sig meget mere med. 

Formålet med Digimob er at tage hånd om, forebygge og italesætte den digitale mobning, 

skoleelever kan blive udsat for i hverdagslivet.  

 

Vi mener, at digital mobning er et meget alvorligt emne, der ikke altid bliver taget alvorligt nok, på 

trods af at det er vores indtryk, at digital mobning bliver mere og mere udbredt. Derfor vil vi i vores 

bachelorprojekt gerne undersøge nedenstående problemformulering: 

 

1.2  Problemformulering 

Hvilken indvirkning kan digital mobning have på elevers identitetsudvikling og læring, og kan man 

med læremidler forebygge og modvirke digital mobning? 

 

1.2 Afgrænsning 

 
Afgrænsningen af problemformuleringen bygger på, at identitetsudviklingen tager afsæt i et 

socialkonstruktivistisk perspektiv. I denne forståelse skabes erkendelse og identitet igennem 

konstruktion af virkeligheden som foregår gennem sociale processer (Imsen, 2006 s.221). Begrebet 

læring specificeres overordnet ikke til en bestemt læringstilgang, men anskues som en ændring eller 

udvikling af ny læring hos eleverne, dog vil der stadig ses på forskellige perspektiver af læring i 

praksissammenhæng. Når der kigges på, hvordan læremidler kan forebygge og modvirke digital 

mobning, begrænses og eksemplificeres dette til vores nyudviklede spil Digimob.  
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2. Undersøgelsesdesign 
 

For at gøre vores opgave mere overskuelig har vi inddelt vores genstandsfelt (digital mobning) i to 

underelementer. Den første del har vi navngivet: Arbejdsteori, der indeholder begreber og teorier, 

som vi vil anvende til at få en større forståelse af vores problemstilling. Arbejdsteoriens formål er at 

give os redskaber og ressourcer til at forstå digital mobnings konsekvenser for elevernes 

identitetsudvikling og læring. Derudover bruges genstandsfeltet som indikation for, hvorfor emnet 

er en lærerfaglig problemstilling. Den anden del kalder vi for: Modvirkningskraft. Det har vi gjort, 

fordi denne del af opgaven har fokus på forebyggelse og modvirkning af digital mobning - i 

samarbejde med vores selvkreerede spil Digimob. I det følgende beskrives mere dybdegående, hvad 

vi vil redegøre for, hvilke teoribriller vi vil anvende, vores forskningstilgang til vores undersøgelse, 

empiri og hvad vi særligt sætter fokus på i vores analyse og diskussion.  

 

2.1 Arbejdsteori 

I arbejdsteorien vil der fremgå en afklaring af begreber, som vi finder essentielle i lyset af digital 

mobning. Digital mobning i sammenhæng med rhizome-begrebet, social eksklusionsangst, 

forskudte/spredte positioner og magtpositioner, vil introduceres ud fra lektorerne i socialpsykologi 

på DPU Jette Kofoed og Dorte Marie Søndergaards synsvinkel. Her vil fremtræde en 

afmystificering af den digitale mobnings forskel fra den traditionelle mobning.  På baggrund af 

psykolog Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model og dens forskellige systemer: Makro, 

ekso, meso og mikro, vil digital mobning tages i betragtning. Der vil være fokus på de forskellige 

systemers indflydelse på barnets udvikling, og hvilken sammenvirkningskraft digital mobning får i 

forhold til modellen. Teorien er central i vores projekt, fordi den sætter barnets direkte og indirekte 

omgivelser i relation til barnets udvikling, og visualiserer de forskellige systemers gensidige 

indvirkning på hinanden. Ydermere vil der trækkes på elementer af psykolog John Bowlbys 

forklaring af tryg, ambivalent og utryg tilknytningsmønstre, for at få en indsigt i hvordan digital 

mobning kan påvirke elevernes selvopfattelse og tilværelse. For at bevæge os mere i et 

læringsmæssigt perspektiv vil Milhály Csikzentmihalyis flow-begreb blive anvendt som grundlag 

for, hvad digital mobning kan betyde for elevernes motivation og læring. 
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2.2 Modvirkningskraft 

I afsnittet om modvirkningskraft vil vores spil Digimob være det primære fokusområde. Vi vil 

starte med at forklare spillets formål og tankesæt, i lyset af Thomas Illum og Jeppe Bundsgaards 

forskningsprojekt omkring digitale læremidler, ved brug af Illums model om evaluering af digitale 

læremidler. Selvom vores spil ikke er et digitalt læremiddel, finder vi Illums (et.al.) forskning 

væsentlig og brugbar i forhold til vores spil, da vi anser spillet som et læremiddel. Digimobs 

usability og læringsudbytte vil analyseres med udgangspunkt i den indsamlede empiri. 

Læringsudbyttet og brugervenlighedsparametre vil blive gennemarbejdet ved hjælp af vores 

kvantitative observationer med aktiv deltagelse i undervisningen samt diverse cases. Hvor lærerens 

respons på den kvantitative spørgeskemaundersøgelse og skriftlige feedback også vil benyttes.  

 

Under læringsudbyttet vil fokus være på hvilke læringsprocesser spillet satte i gang, da eleverne 

spillede spillet. De læringstilgange, vi vil tage udgangspunkt i er; den behavioristiske, 

kognitivkonstruktivistiske og socialkonstruktivistiske. Det interessante for os her er at undersøge; 

hvordan og i hvilke sammenhænge, i forlængelse af spillet, disse tilgange fremtræder - og 

forekommer de overhovedet? Vi har netop valgt disse tre tilgange, fordi de tager afsæt i, at læring 

forekommer forskelligt som i et adfærdsmæssigt, kognitivt eller socialt samspil. For at ’synliggøre’ 

fremkomsten, af ændring i elevernes kognitive læringsmønstre, vil vi inddrage elevernes 

kvantitative besvarelse af spørgeskema til Digimob før og efter spillet. 

 

I samarbejde med lærere, tilknyttet de klasser vi har været i, og fagpersoner fra Center for Digital 

Pædagogik, vil der blive givet et forslag til, hvordan spillets læringsudbytte kan forbedres og hvilke 

didaktiske hensyn der eventuelt kan tages.  

 

Til sidst vil digital kompetence, og dens position i folkeskolen, blive diskuteret med udgangspunkt i 

digitale færdigheder og dannelse. Spørgsmål som; hvad lægges der mest vægt på - dannelse eller 

færdigheder, vil blive italesat. I sammenvirkningskraft til dette finder vi det væsentligt at 

perspektivere til, om vi skal have it som et selvstændigt fag i folkeskolen.  
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3. Forskningstilgang 

Vores undersøgelse af vores problemfelt anvender aktionsforskning og Design-Based Research som 

forskningsform: 

 

3.1 Aktionsforskning 

Forskningsformen er en videnskabelig forskningsmetode som fremhæver sammenhængen mellem 

erkendelse og forandringsprocesser, mellem teori og praksis. Det er et udviklings- og læringsprincip 

som er optaget af at udvikle praksis og ny viden i samarbejde med aktørerne (Hastrup, Schultz & 

Hegland, 2017). Formålet er, at man samarbejder i fællesskab på at skabe ændringer og nye 

handlemønstre i forhold til ens forskningsfelt. Processen foregår i en synergi, hvor der skabes fælles 

resultater. Aktionsforskningen er kendt for at være en moderne forskningsmetode, der tager højde 

for et senmoderne samfund og dens kompleksitet. Her indgår det, at de institutioner, som vi 

beskæftiger os med, ændrer sig hele tiden. Kløften mellem praksis og teori er større, og derfor er 

kravet om udvikling igennem praksisforskning essentielt (Erkmann, 2014). 

 

3.2 Design-Based Research (DBR) 

Design-Based Research eller Design Eksperiment er en forskning som er designbaseret. 

Grundvilkårene i formen er, at ville forandre verden og for at kunne forandre verden, skal man 

kunne forstå den. Forskningstilgangen er optaget af at skabe nye handlemønstre, der tager afsæt i at 

ny viden der genereres gennem processer (Erkmaan, 2014). Det handler om at udvikle, afprøve og 

forbedre ens designeksperiment. Ligesom i aktionsforskning har aktørerne en væsentlig rolle i ens 

forskning. Det er i samspil med dem, at et problem typisk defineres, som man efterfølgende 

forsøger at udvikle et løsningsforslag til. Den feedback som forsøgspersonerne giver omsættes til 

refleksion og til sidst til et nyt forbedret design (Christensen, Gynther & Petersen, 2012, s. 5).  

Projektet inkorporeres gennem 4 faser: 

(Christensen et. al. 2012, side 10) 

    

  

 

 

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Ayse-nur Dogan; 2111315 Bachelorprojekt 3. maj 2017 

Lene Lautrup; 21113135 Pædagogik & lærerfaglighed University College Lillebælt  

 

 
 

11 

3.3 Aktionsforskning og DBRs anvendelse i lyset af vores undersøgelse 

Vores begrundelse for valg af forskningsformerne er deres centralisering af samarbejdet med 

aktørerne inden for forskningsfeltet. Med hensyn til vores emne, digital mobning og spillet 

Digimob, har vi primært valgt elever og lærer som medvirkende aktører. Deres deltagelse og 

synsvinkel er væsentlig i forhold til at få en forståelse af spillets læringsudbytte og fremtrædelse i 

virkeligheden, samt hvilke processer selve spillet udmønter i relation til genstandsfeltet. Derudover 

er det nødvendigt, at samarbejde med de individer institutionen berører, og det problemfelt vi tager 

udgangspunkt i. Da grundelementerne i forskningstilgangene minder om hinanden, bruges DBR’s 

fire faser som afsæt til begge forskningsmetoder. Selve designeksperimentet, som DBR beskriver, 

er særligt rettet imod spillet Digimob. Faserne forekommer i praksis således: 

 

Fase 1: Problemet og hvorfor forandringsprocesser er nødvendige identificeres. 

 

Fase 2: Spillet Digimob afprøves i et samarbejde mellem deltagere og forskere med øje for 

praktiske problemer. Løsningsforslag, evaluering og feedback gives til Digimob-spillet af aktørerne 

med udgangspunkt i spillets koncept og for at forbedre læringsudbyttet.  

 

Fase 3: Det iterative forløb genereres gennem vores test af spillet i praksis på tre skoler (tre 7. 

klasser og én 4. klasse). Forløbet fremtræder således ved afprøvning af spillet i fire forskellige 

klasser med forskellige elever, lærere og vilkår. (Processen kan sammenlignes med den 

hermeneutiske spiral).  

 

Fase 4: Refleksionsfasen afdækker ’forskerne’, der gennem fase et, to og tre, ændrer spillets design 

og implementeringsmuligheder i forhold til den givne feedback, og de kvantitative og kvalitative 

undersøgelser, som er blevet foretaget under skolebesøgene. Disse faser afdækker hele 

skriveprocessen i vores bachelorprojekt og helt frem til den mundtlige præsentation.  

 

3.4 Induktiv indfaldsvinkel 

Når vi opsøger ny viden i vores bachelorprojekt, sker det på baggrund af den induktive 

arbejdsvinkel, hvor man begynder sin undersøgelse i empirien. Ud fra konkrete situationer og ens 

dataindsamling forsøger man at udlede en generel sammenhæng og mønstre (RGSAMF, 2014).  
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Den data og empiri vi har indsamlet, er foregået i samarbejde med vores spil Digimob (jf. 

modvirkningskraft). Vi har afprøvet og udviklet spillet i samarbejde med tre forskellige 7. klasser 

og én 4. klasse, på folkeskoler i Odense. Da undersøgelser viser, at digital mobning oftere opstår i 

7. klasse, valgte vi især at arbejde med dette klassetrin (DCUM, 2015).  Derudover valgte vi også at 

afprøve spillet på mellemtrinnet (i én 4. klasse), da vi mener, man skal gribe tidligere ind i forhold 

til at modvirke og forebygge digital mobning. Desuden kunne det være interessant at se hvordan 

spillet fungerede overfor  denne aldersgruppe. Derudover var formålet også at observere følgende: 

Hvilke problemer der eventuelt opstår ved brugen af spillet, om lærerne og eleverne forstår spillet, 

om spillet fastholder interessen og om spillet opfylder dets formål? Skemaet nedenfor illustrerer 

overordnet undervisningens forløb i klasserne. 

 

Introduktion Aktivitet Evaluering  Tid 

Præsentation af os selv og 

vores projekt. 

 

Besvarelse af kvantitativt 

spørgeskema (før). 

 

Italesættelse af digital 

mobning og digital 

kompetence. 

 

Eleverne bliver 

præsenteret for Digimob, 

spillets formål, spilleregler 

og fremgangsmåde. 

 

Eleverne får uddelt 

materialer til spillet. 

Gruppeinddeling  

på 4-6 personer. 

 

Eleverne går i gang 

med at spille 

Digimob.  

 

Klassens lærer  

(og vi) er 

aktivdeltagende og 

besøger/hjælper 

grupperne. 

Besvarelse af kvantitativt 

spørgeskema (efter). 

 

Opsamling i klassen,  

fordele og forslag til 

forbedringer ved spillet og 

elevernes læringsudbytte 

evalueres. 

 

1-2 lektioner 

Grupperne fik 20-30 

minutters spilletid. 

 

For at lave en komparativ undersøgelse af spillet, har vi efterfølgende ladet en underviser afprøve 

spillet på sine elever. Her ville vi undersøge, hvilken forskel vores ejerskab til spillet gjorde, og 

hvilken hvordan spillet påvirkede til eleverne, når det var en af deres lærere som formidlede spillet. 

Hensigten med at afprøve spillet uden vores direkte medvirken var at se, om spillet kan anvendes på 

egen hånd, og på længere sigt lanceres som et læremiddel, hvor andre lærere kan have gavn af det.  

 

Under vores besøg på de tre forskellige skoler har vi taget udgangspunkt i trianguleret empiri-

indsamling for at få mere validt datasæt til vores forståelse og besvarelse af vores 
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problemformulering.  I det følgende forklares de forskellige empirimetoder, der er blevet anvendt 

og deres målsætninger. 

Beskrivelse af metoden Målsætning 

 

Kvantitativt observationsskema: 

I vores udarbejdelse af skemaet har vi brugt SMTTE-

modellen som skabelon (Uldall, 2010). Vi har benyttet 

modellens elementer; mål, sammenhæng, tiltag og tegn og 

evaluering til at gøre vores observationsskema mere 

fokuseret og målrettet (se bilag 3). Under tiltag og tegn 

har vi udarbejdet vurderingsspørgsmål, som vi finder 

essentielle i relation til spillets udbytte.  Efter 

aktivitetsudførelse vurderede vi ud fra 

observationsskemaets kriterier om eleverne: 

 I en lav grad 

 I en mindre grad 

 I en stor grad 

 I en høj grad 

- udførte de forskellige læringskrav. 

I vores passive deltagerrolle i forbindelse med observation 

af lærerens formidling af spillet har vi vurderet eleverne 

under samme observationsskema. Dog har vi også stillet 

krav til spillets brugbarhed, og om den er 

anvendelsesdygtig og forståelig af eksterne personer. 

Vi har valgt at bruge den kvantitative observationsmetode 

for at gøre vores vurdering mere målbar i samspil med 

vores subjektive oplevelser.  

 

 

Formålet med den kvantitative observation er at 

observere spillets virke i praksis. Herunder om 

spillet formår at opnå de læringsmål der stilles til 

eleverne og om spillets regler forstås.  

Hertil hvilke dilemmaer, problematikker etc. der 

opstår undervejs.  

 

 

Udformningssteder: Observation af elever 

i tre 7. klasser og én 4. klasse (Skole 1, 

Skole 2 og Skole 3) 
 

 

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse: 

En videnskabelig forskningsmetode som anvendes til 

 

Formålet med det kvantitative spørgeskema til 

eleverne i 7 klasse er, at se om der sker en udvikling 

læringsmæssigt med hensyn til digitale 
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forskningsfeltet, der kan gøres målbart. Dataindsamling 

som kategoriseres ved hjælp af statistiske metoder 

(Kaspersen, 2017). 

 

Før og efter spørgeskema til eleverne: 

Vi har, med hjælp fra den digitale platform Survey 

Monkey, komponeret to spørgeskemaer med ti spørgsmål 

til 7. klasses elever i tilknytning til spilaktiviteten. 

Eleverne skulle besvare de samme spørgsmål før og efter 

spillet blev afprøvet.  I besvarelsen kunne eleverne klikke 

på felterne ’ja’ eller ’nej’, relateret til det stillede 

spørgsmål. Tanken bag var at få resultatet mere skarpt 

anlagt, så estimatet af før og efter resultaterne blev lettere 

at sammenligne (se bilag 5 & 6). 

 

Spørgeskema til klassens lærer: 

Dette spørgeskema har vi også udrettet ved hjælp af 

Survey Monkey. Lærerene skal besvare spørgsmålene 

efter spillet. Svarmulighederne blev her inddelt i et 

bredere spektrum med valgmulighederne:  

 I en lav grad 

 I en mindre grad 

 I en stor grad 

 I en høj grad 

Derudover kreerede vi et yderligere kommentarfelt, hvor 

lærerne kunne uddybe deres svar og evt. give feedback til 

forløbet (se bilag 4 & 6). 

kompetencer herunder digital dannelse og digitale 

færdigheder. 

 

Det er vigtig for os, at der er nogle som vurderer 

Digimob-spillet, når vi selv er optaget i at 

undervisere og vejlede. 

Forstår lærerne spillets formål og regler ud fra vores 

forklaring til eleverne. Hertil kritik i relation til 

spillets og til et sensitivt emne som digital mobning.  

 

Udformningssteder: Før og efter 

spørgeskema til alle 7. klasser udmøntet 

på alle tre skoler.  

 

 

Kvalitativ dialog med to elever efter spillet 

blev afprøvet:  

En fællesbetegnelse for en videnskabelig 

undersøgelsesmetode, hvor man ønsker at undersøge 

nogle forhold der er vanskelige at iagttage og måle. Her er 

der fokus på et subjekt eller subjekter frem for objekt eller 

en genstand. Det kunne f.eks. være et interview, hvor der 

Formålet med samtalerne er, at få elevernes 

synsvinkel på spillet og på spillets relevans. 

Derudover vil vi se, om spillet har formået at lære 

eleverne om digital dannelse og digitale 

færdigheder i en mere detaljeret form. Vi mener 

ikke, at alt er målbart, og derfor er samtalerne 

nødvendige i forhold til at få et mere kvalificeret 
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3.5 Fordele og ulemper ved kvantitative og kvalitative metoder - samt fejlkilder 

De anvendte metoder i bachelorprojekter har enkeltvis deres fordele og ulemper som enten kan 

støtte eller påvirke udfaldet. Den kvantitative metodes fordele ligger i, at informationsmængden kan 

reduceres og fokuserer på lige præcis det, man er interesseret i at undersøge (Larsen, 2010, s. 30). 

Hvilket fremtræder med en tydelig afgrænsning af på forhånd formulerede spørgsmål samt 

yderligere svarkategorier til respondenterne.  En anden fordel hertil er metodens anonymitet og 

tidsbesparelse. Brug af den kvantitative metode har også nogle ulemper som er værd at overveje. 

opstår en kommunikationsproces mellem interviewer og 

den person der bliver interviewet (Andersen, 2017). 

 

For at få en mere subjektiv forståelse, og for at få 

elevernes syn på læringsudbyttet, stillede vi åbne 

spørgsmål til to af eleverne for at forstå deres tænkesæt.  

 

 

svar. Vi vælger at have en dialog med en pige og en 

dreng for at have en mere kønsrepræsentativ vinkel.  

 

 

Udformningssted: Videointerview med 

to elever fra Skole 2. 

 

 

Videooptagelser: 

En metode hvori man tager virkelighedsfrekvenser ud af 

en situation, man gerne vil gemme eller bruge senere til 

forskningsarbejde (Larsen, 2010 s.109). 

Videooptagelserne vil bruges som afsæt i vores beskrevne 

cases (de blå bokse). 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruger videooptagelserne til dels som belæg for 

vores observationsark og cases, og for at kunne 

vende tilbage til spillesituationen og opdage 

elementer, som vi ikke kunne se i en formidlings- 

og undervisningsposition. 

 

Udformningssted: 

 7. klasse (hele klassen Skole 2), Skole 3 

(én fokuseret gruppe), 4. klasses elever 

fra Skole 1. 
 

Skriftlig feedback fra Center for digital pædagogik: 

Igennem Facebook etablerede vi kontakt til Center for 

digital pædagogik hvis formål er at beskæftige sig med 

børn og unges brug af sociale medier og netetik (Center 

for digital pædagogik, 2014). Ved udlevering af Digimobs 

spillevejledning (se bilag 1) og videooptagelse af spillets 

fremgangsmåde, fik vi skriftligt feedback fra 

projektlederen Jonas Ravn til spillet (se bilag 9) 

Hensigten var at få et ”professionelt” syn på spillet. 

Herunder bruge den skriftlige feedback som en del 

af løsningsforslaget til etablering af et bedre spil, 

som kan øge elevernes læringsudbytte. 
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Når man afgrænser og laver standardiserede skemaer, kan det medføre en for overfladisk 

besvarelse, hvilket kan udelukke information som kunne være gavnligt for ens projekt. Det kan 

derfor være svært at sikre en god validitet som afhænger af, hvor godt undersøgelsen er forberedt. 

Generelle konklusioner i forløbet kan derfor blive draget på et for spinkelt grundlag. En af 

fejlkilderne i ens dataindsamling kan skyldes unøjagtighed i en bearbejdning på et stort talmateriale. 

Dette ses særligt i besvarelsen af spørgeskemaer før og efter spillet blev gennemført, hvor antallet 

af elever, som har besvaret spørgeskemaer før aktiviteten, ikke er 100 % i overensstemmelse med 

antal af elevbesvarelser efter spilaktiviteten. Resultaterne af dette udfald skal derfor iagttages i lyset 

af denne fejlkilde. I modsætning til den kvantitative metode kan den kvalitative metode med fordel 

give en mere dybdegående helhedsforståelse fordi den baserer sig på ansigt til ansigt 

kommunikation. Metoden giver mulighed for brug af opfølgende spørgsmål og opklaring af 

misforståelser under processen. Ligeledes kan det være lettere at sikre en tilfredsstillende validitet 

og være enklere at tolke svarene (Larsen, 2010, s.31). Til gengæld er en af ulemperne ved den 

kvalitative metode, at det er sværere at generalisere ud fra de kvalitative interviews Derudover 

peges der på vanskeligheden af et ærligt svar fra respondenten i et fysisk interview samt risikoen for 

at respondenten ændrer adfærd i en bestemt retning i observationssituationen.  I både samtalerne 

med eleverne, og tilstedeværelsen af videokameraet i undervisning, kan de beskrevne tendenser 

ovenfor have haft en indflydelse på elevernes adfærdsmønstre og svar. Ligeledes bruges casestudiet 

i opgaven, hvor case metoden ses som acceptabel til hypotesetestning af spillet Digimob (Flybjerg, 

2010, s.487). Således argumenteres for, at brug af den triangulerede metode kan give en større 

forståelse og validitet af genstandsfeltet. Metoderne kan opveje hinandens ulemper og støtte 

undersøgelsesområdet fra flere vinkler.  

 

4. Begrebsafklaring: Digital mobning 

Den traditionelle definition af mobning har i årevis lænet sig op ad den svenske forsker Dan 

Olweus’ definition om, at der er en stærk mobber og et svagt offer (Kofoed & Søndergaard, 2013 s. 

357-358). Dan Olweus beskriver desuden mobningen som et træ, med én rod og én oprindelse. Den 

definition er dog noget snæver, både pga. at Olweus stammer fra en generation der ikke er vokset 

op med digitale medier, men også fordi mobning på de sociale medier er så meget mere komplekst 

og omsiggribende (Kofoed & Søndergaard, 2013 s. 357-358). 
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Forskerne Jette Kofoeds (1965-) og Dorthe Marie Søndergaards (1957-) definition på digital 

mobning giver et meget mere nuanceret billede. De fremstiller mobningen som et rodsystem, der 

underminerer og gennemsyrer hele den sociale arena hos skoleelever. Den digitale mobning 

beskrives med Deleuzes rhizome-begreb (Kofoed, 2009, s.100).  

 

Rhizomer er den vækst under jorden, som nogle planter benytter sig af via et stængelsystem der 

forbinder planterne. Stænglernes underjordiske forbindelse symboliserer, at digital mobning er 

komplekst og bryder med den traditionelle tankegang om digital mobning som én rod og én 

oprindelse. 

Rhizomet kan hverken føres tilbage til det ene eller til det mangfoldige. Det er ikke 

det ene, der bliver til to eller direkte bliver tre, fire, fem osv, ... Det har ikke nogen 

begyndelse eller slutning, men altid et midtersted, et miljø, som det vokser ud af og 

flyder ud over (Deleuze & Guattari, 2005/1980, s. 29 refereret fra Kofoed, 2009, 

s.101).  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Socialpsykologerne påpeger, at det er vigtigt, at den digitale mobning, der foregår, ikke kun 

betragtes fra én vinkel. I kontekst til dette inddrager Kofoed begreber som ’spredte positioner’ og 

’forskudte positioner’. ’Spredte positioner’ indikerer udbredelsen og fordelingen af positioner. 

F.eks. kan elevernes rollefordeling og magtpositioner i klassen ændre sig eksponentielt. Den ene 

dag kan man være den populære og seje dreng i klassen, hvor en situation på de sociale medier kan 

medføre, at den samme dreng næste dag ikke har samme position i klassen. ’Forskudte positioner’ 

refererer til den digitale mobnings bevægelighed, udbredelse og forskydelsespotentiale. Her kan en 

handling, der sker på internettet, spredes og forgrene sig (Kofoed, 2009 s. 101). 
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Tidsfænomenet spiller ydermere en afgørende rolle i betragtningen af genstandsfeltet. Digital 

mobning kan forekomme døgnet rundt, hvor traditionel mobning oftest forekommer i et vist 

tidsrum.  Hvilket understreger den dynamik i, at positionerne kan blive spredte og forskudte på et 

andet tidsniveau. Barnet har en større risiko for at blive udsat for ubehagelige beskeder til enhver tid 

og af enhver person.  

 

Mobning på de sociale medier bliver sammenlignet med udtrykket ’terrorens dispositiv’. Det 

beskrives som en form for springild, der kan fæstne sig til hvilket som helst individ. Ligesom terror 

kan mobning ramme hvem som helst. Selv om den først rammer det umiddelbare offer, kan den 

derefter ramme alle og enhver. Efterfølgende kan hændelsen give social eksklusion, angst og 

usikkerhed til alle elever omkring sig, hvilket kan bremse muligheder for optimal læring (Kofoed 

et. al. 2013, s. 365). 

 

4.1 Social eksklusionsangst 

Social eksklusionsangst i fællesskabet er en af bivirkningerne af digital mobning (Søndergaard, 

2009, s.28). Mennesket opfattes som afhængig af social indlejring, altså tilhører et fællesskab. 

Skoleelever har brug for at føle en samhørighed med resten af klassen. Begrebet social 

eksklusionsangst omtaler den frygt eleverne kan have, når de føler sig utrygge og i fare for at blive 

skubbet ud af fællesskabet: ”det er en angst, der ulmer i processen mellem deltagere, som bliver 

henvist til at fungere sammen” (Søndergaard, 2003, s. 29). Mennesker der hele tiden skal være på 

vagt, overfor om de er en del af fællesskabet, vil have stor risiko for at udvikle stressreaktioner.  

Teknologiens udvikling og de sociale mediers popularitet har skabt en ny måde at socialisere sig på. 

Herfra kan der udledes, at fællesskabet og samhørigheden på de sociale medier kan fylde mere og 

føles vigtigere, end de fysiske fællesskaber man havde tidligere. Dette giver en ny mulighed for at 

profilere sig for eleverne, agendaen i klasserummet kan eksempelvis omhandle, hvem der har fået 

flest ’likes’ eller har flest ’følgere’ på et givent medie. 

 

På de sociale medier kan man få et endnu større netværk og være i kontakt med vennerne døgnet 

rundt. Her kan man vise de nye bukser frem med det samme, eller fortælle hvad man spiser og med 

hvem, mens det sker. Hver dag kan man fortælle om noget nyt og spændende, man har oplevet, som 

kan ’likes’, kommenteres af venner og bekendte. Det at føle sig set og hørt, via den nye form for 
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fællesskab, kan give en følelse af anerkendelse til mennesket fra de sociale mediers omverden 

(Kofoed, 2009, s. 55). Med tanke på elevernes kulturelle kapital kan der hos skoleelever ses, at det 

ikke er ligegyldigt, hvad de poster på nettet. På en privatskole nord for København vil der være 

andre normer og værdier end på en folkeskole i Vollsmose. De elever der forstår at ramme den 

tilsigtede målgruppe, vil også være dem der får den største anerkendelse i form af ’likes’, ’følgere’ 

og positive kommentarer (Wilken, 2011, s. 59). De elever, som ikke formår at ramme målgruppens 

normer og værdier, kan føle sig overset, ignoreret og udenfor fællesskabet. Søndergaard skriver: “ 

… opstår muligheden for, at de kan føle sig presset og usikre på, hvorvidt de rent faktisk vil få 

adgang til legitimt tilhør til dette fællesskab, eller om de risikerer at blive skubbet ud, marginaliseret 

og gjort irrelevante som deltagere ” (2009, s. 29). I en klasse hvor digital mobning finder sted kan 

eleverne føle sig tvunget til at være en del af mobningen både for at bibeholde deres plads i 

fællesskabet, og for at undgå, at man selv bliver udsat for digital mobning.   

 

5. Digital mobnings indflydelse på barnets identitetsudvikling 

5.1 Udviklingsmodellen  

Psykologen Urie Bronfenbrenner studerer barnet i dets miljøer. Grundantagelsen i Bronfenbrenners 

teori er, at børn skal betragtes i et helhedsperspektiv, hvor barnets opvækstmiljø, de biologiske 

faktorer og den psykiske udvikling indgår. De sociale interaktioner barnet møder, har direkte eller 

indirekte en betydning for barnets udvikling (Imsen, 2006 s. 49). I vores sammenhæng er det ikke 

nok at kigge på barnet som en enkelt person, men vigtigt at betragte de sammenhænge og relationer 

barnet befinder sig i, tilknyttet til digital mobning og den digitale verden.  For at se disse 

sammenhænge og mønstre bruges Bronbrenners udviklingsøkologiske model, som belyser aspekter 

ved udviklingsprocesser. Udviklingsmodellen består af primært fire systemer, hvor det femte 

system beskæftiger sig med tidsfaktoren. Disse systemer kaldes for: mikro, meso, ekso, makro og 

kronar (tid) og skildrer de forskellige konstellationer, barnet befinder sig i, og påvirkes af (Imsen, 

2006 s. 48).  Det er essentielt at understrege, at systemerne i Bronfenbrennes udviklingsmodel er 

gensidigt afhængige af hinanden. Det ene systems aktivitet får en betydning for de andre led i 

systemet.  

 

Vi vil i det følgende forklare de forskellige systemer med afsæt i vores genstandsfelt: Digital 

mobning og udviklingsmodellen nedenfor (model 1). 
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(Model 1: med inspiration fra Børn og unge på tværs, 2015) 

 

Mikrosystemet er tættest på det enkelte menneske, og er den inderste grønne cirkel i modellen. Det 

er her barnets daglige relationer som f.eks. familie, skole, fritidsordninger/aktiviteter og venner etc. 

betegnes, hvor barnet er i direkte kontakt (Imsen, 2006 s. 48). I forhold til et digitalt perspektiv kan 

f.eks. barnets vennekreds og forældrenes holdning, viden, anvendelse af diverse it-komponenter, 

adgangsforhold til de sociale medier og konsekvenserne for brugen af disse, spille en rolle for 

barnets udvikling.  

 

Interaktion og processerne mellem to eller flere af mikrosystemerne, som mennesket er en del af, 

kendetegner Mesosystemet - den orange cirkel (Børn og unge på tværs, 2015). Samarbejdet mellem 

skole og hjem er et eksempel på Mesosystemet. Hvis skolen arrangerer et foredrag for forældrene 

omkring digital dannelse, netetik, og hvordan man kan beskytte sit barn på nettet, kan det vise vej 

og give ideer til måder at håndtere og forhindre digital mobning. Ligeledes kunne Mesosystemet 

være forbindelseslinjer og den kommunikation, barnet har gennem de sociale medier, telefoner og 
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andre it-midler. Selvom barnet ikke direkte er i kontakt med aktørerne, kan deres handlinger og valg 

påvirke barnets identitetsudvikling. Det er i dette system, digital mobning primært forekommer. 

Den forbinder barnets Mikrosystemer f.eks. via. de sociale medier. Hvis barnet er hjemme hos sine 

bedsteforældre, kan der stadig skabes forbindelseslinjer til barnets venner eller andre personer i ens 

netværk. Det er her Kofoeds og Søndergaards rhizome-begreb tydeliggøres, da digital mobning 

forfølger barnet i alle dens forskellige arenaer.  

 

De miljøer barnet sjældent eller aldrig er i direkte interaktion med, er Ekso (gule cirkel) og Makro 

(blå cirkel) systemerne (Imsen, 2006 s. 50). Eksosystemet er under det lokale miljø, hvor 

kommunen og skolens værdigrundlag eksempelvis kan have en indflydelse på barnet. Hvis barnet 

går på en skole, hvor skolen i samarbejde med kommunen har besluttet, at eleverne får uddelt Ipads 

i 1. klasse og undervisningen bygger på it-midler, vil det sandsynligvis have en effekt på barnets it-

færdigheder. Hvis skolen ikke har it-dannelse på dagorden eller som fokus, kan det som Jonas Ravn 

siger (jf. indledning), medføre at barnet ikke bliver kritisk, og opmærksom på de konsekvenser ens 

eller andres handlinger kan sætte i gang på sociale medier.  

 

Makrosystemet står for samfundet, politiske systemer, uddannelsessystemet, værdier og traditioner. 

Samfundet er, med den teknologiske udvikling, blevet mere teknologisk anlagt, og derfor findes det 

væsentlig, at skoleelever skal beherske disse remedier. I den nuværende skolereform, er der fra 

politikernes side blevet pålagt, at skolerne skal følge med den digitale tid der præger samfundet. 

Etableringen af ’bring your own device’ (BYOD), udvikling af flere lærings Apps og IT som 

valgfag for udskolingselever er nogle eksempler på dette. Det bliver dermed også sværere for 

eleven (mennesket) at melde sig ud af systemet, fordi det er gearet til, at man lever digitalt.  

 

I sammenhæng med digital mobning får persondataloven og blufærdighedskrænkelse under dette 

system en betydning. Lovene beskriver, at det kan være strafbart, hvis en person skaffer sig adgang 

til en andens private oplysninger, tager krænkende billeder (f.eks. nøgenbilleder) som videre sendes 

til eksterne personer eller lægges op på nettet (Lov om blufærdighedskrænkelse § 232 nr. 1.1 & 

Børns vilkår). Lektor på DTU, Christian Damsgaard Jensen, fortæller, at det stor set er umuligt at 

stoppe spredning af f.eks. nøgenbilleder, når de først er kommet på cyberspace (Jørgensen, 2016).  

Situationen kan skade barnet psykisk og føre til fysisk selvskade på længere sigt, samt føre til 

ændring af barnets tilknytningsmønstre (Børnerådets undersøgelse jf. indledning).  
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For at forstå barnets opfattelse af sig selv og verden i kontekst til digital mobning er det 

bemærkelsesværdigt at dykke dybere ned i psykologen John Bowlbys teori om tilknytningsmønstre.  

 

5.2 Selvopfattelse, verdensopfattelse og tilknytning  

John Bowlbys tilknytningsteori har oprindelse i det helt lille barn, og det behov barnet har for at 

være sammen med sin mor. Hvis moren (eller forældrene) ikke formår at skabe tryghed for deres 

barn, vil barnet trække sig fra deres selskab. Når barnet som helt lille ikke har følt sig trygt, vil det 

senere i livet have meget svært ved at skabe gode trygge relationer. Hvilket muligvis kan gøre det 

vanskeligt for barnet at modtage læring i skolen og skabe relationer til andre mennesker. Bowlby 

mener, at tilknytning ofte er biologisk og etnologisk bestemt, men nogle mennesker kan føle sig 

langt stærkere knyttet til deres omgangskreds/venner end til deres biologiske familie. Dengang var 

små børn ikke i institution, og derfor er Bowlbys primære fokus på barnet og morens samspil 

(Broberg 2008). Nu til dags kommer børn ofte i institution, når de højest er 12 måneder gamle, og 

omsorgen til barnet vil derfor blive delt mellem forældre, pædagoger, venner eller andre 

tilknytningspersoner. Det er netop derfor interessant at anvende hans perspektiver i forhold til det 

digitaliserede og institutionelle samfund mennesket lever i nu.  

Med de nye digitale forventninger til institutionerne kommer børn helt ned til 1 år i berøring med 

diverse digitale platforme, f.eks. med tablets. Fra slutningen af 2012 til starten af 2014 er antallet af 

børn i Danmark i institution fra alderen 0-6 år, der har adgang til tablets, steget fra 17 % til 42 %. 

Hos de 0-2-årige er det 25 % der har mulighed for at bruge tablets (Kudahl 2014). Der kan påpeges, 

at når samfundet vælger at indsætte digitale redskaber i det lille barns første institutionsverden, kan 

de digitale hjælpemidler blive en form for sekundær omsorgsperson. Sagt på en anden måde; hvis 

den sekundære omsorgsperson, i det her tilfælde ofte er digitale midler som f.eks. tablets, kan 

digitale overgreb føles som et enormt svigt for barnet. Dette kan have betydning for barnets evne  til 

at knytte sig til andre mennesker i relation til barnets identitetsudvikling. Herunder individets 

opfattelse af sig selv, verden og andre. 

 

Da tilknytning og tryghed er tæt forbundne kan digital mobnings tilstedeværelse ændre barnets 

relations-skemaer (Terjestam, 2014). Mary Ainsworth, som var psykolog og elev af John Bowlby, 

identificerede tre forskellige tilknytningsmønstre: tryg, ambivalent - og utryg tilknytning 

(Guldbrandsen, 2006, kap. 5 side 156). Vi vil forneden visualisere, med en selvkonstrueret model 
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(Model 1.), hvordan barnets selvopfattelse, syn på verden og forhold til andre kan ændre sig ved 

påvirkning af digitalmobning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Model 1) 

Hvis man tager afsæt i et barn som har en ambivalent tilknytning, kan digital mobning ændre 

barnets tilknytning til utryg. Her kan barnet miste troen og tilliden til omverdenen, og kan have 

svært ved at knytte sig og danne relationer til andre mennesker. Barnet er følelsesmæssigt 

selvstændigt, og det kan derfor give barnet udfordringer i, at søge hjælp hos omgivelser på grund af 

forestillingen om at blive afvist. Fænomenet kan især gøre det svært at forhindre digital mobning, 

fordi barnet føler sig utryg overfor verden og mennesker, og derfor ikke fortæller om problemet. 

Situation kunne ligeledes ske for et barn, som har en tryg tilknytning, men som udvikler en usikker 

forståelse af sig selv og omverdenen. Dog skal det påpeges, at hvis barnet får den rette hjælp, kan 

mønsteret ændres i en positiv retning.   

Barnets usikkerhed, og følelse af at være uelsket og uværdig, kan påvirke barnets lyst til at være en 

del af Meso og Mikro-systemerne. Jette Kofoed fremhæver i denne kontekst, at kommunikationen 

via teknologi gør noget ved fællesskaberne. Teknologien binder enten børnefællesskaber sammen 

eller får dem til at falde fra hinanden (Kofoed, 2014 s.9). Barnets skole, og ikke mindst skoleklasse, 
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indeholder børnefællesskaber, hvor børnene kan blive socialt isoleret fra fællesskabet pga. den 

digitale mobning.  

I anledning af det beskrevne er det væsentligt at pointere, hvilke faktorer elevens uhensigtsmæssige 

identitetsudvikling har af betydning for elevens flow og læring som er en del af lærergerningen. I 

næste afsnit vil begrebet flow hjælpe os med at forstå den digital mobnings indflydelse på læringen.  

5.3 Digital mobnings indvirkning på elevernes læring  

‘Teaching in the middle magic’ er et ideal professor Milhalyi Csikzentmihalyis arbejder indenfor 

(Woolfolk, Hughes & Walkup, 2008, s. 57). Essensen af udtrykket relaterer sig til begrebet flow.  

Selve flowteorien ligger indenfor positiv psykologi som er genstandsfeltet for de faktorer, 

betingelser og processer, der bidrager til at individer, grupper og institutioner kan udvikle sig og 

fungere optimalt (Andersen & Hanssen, 2013 s.44). Csikzentmihalyis definition af det centrale 

begreb flow lyder således:  

[Flow er] en fornemmelse af, at ens færdigheder står i et passende forhold til de 

foreliggende udfordringer i et målrettet handlingssystem, der giver tydelige signaler 

om, hvor godt man kan klare opgaven. Koncentrationen er så intens, at der ikke er 

nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på noget uvedkommende eller at bekymre 

sig om problemer. Bevidstheden forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres (2008, 

refereret i Andersen et al., 2013 s. 26). 

Det ovenstående citat er relevant at betragte med øje for digital mobning, og med hjælp fra flow-

modellen (Model 2.), i relation til barnets hverdagsoplevelser og læring. 

(Model 2.: Andersen et. al, 2013, s. 50) 
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Felterne; Flow (fokuseret, glad), kontrol (glad, selvsikker) og afslappet (selvsikker, tilfreds) er de 

områder, hvor eleven befinder sig i sin optimale læringstilstand. Digital mobning, som en del af 

barnets hverdagsoplevelser, kan ændre den optimale læring for barnet. Barnet kan ved 

konsekvenserne af digital mobning ende i de tre modstående felter: Angst (stresset øget beredskab), 

bekymret (stresset, trist) og apatisk (trist, deprimeret) som hæmmer barnets fokus og koncentration 

til læring. Barnet kan være mere optaget af Mesosystemets dynamikker og frygten for ændring af 

ens magtposition/rolle samt blive social ekskluderet i klasse. Overlevelsesstrategier bliver det 

centrale fokus som kan være bestemmende for, hvad barnet gør, og hvordan barnet er i et 

fællesskab (Wenger, 2004). Elevens angst kan føre til social isolation og dermed påvirke elevens 

samarbejdsevne, deltagelseslyst og motivation i undervisningen (DCUM, 2015). 

I det foregående afsnit har vores arbejdsteori bragt vigtige pointer op angående hvilken indvirkning 

digital mobning har på barnets udvikling og læring. Fænomenets alvor og lærernes viden, 

refleksioner og som aktiv forebygger af cyber-mobning er essentielt til at modvirke de faktorer, som 

hæmmer barnets optimale udvikling og læring. I kraft af dette har vi kreeret et brætspil; Digimob. 

Formålet er at forebygge og modvirke digital mobning, som vi vil undersøge hypotetisk. For at 

finde ud af hvad spillet gjorde i samspil med praksis, vil vi, via vores empiri, analysere og evaluere 

spillet Digimobs læringseffekt og ’usability’ som et læremiddel.  

6. Kort introduktion til Digimob 

Ideen til spillet Digimob fremkom i samarbejde med et 

afsluttende projekt i modulet lærerens grundfaglighed på 

læreruddannelsen. Spillets koncept er sidenhen blevet 

udviklet i samvirke med vores bachelorprojekt. For at give et 

indtryk af spillets udførelse kan fremgangsmåden læses 

punktvis nedenfor, og ellers er vejledningsvideoen ligeledes 

tilføjet som ekstramateriale:  

 Eleverne deles ind i max. 3 hold med to personer på 

hvert hold.  

 Spillepladen lægges midt på bordet, så alle kan nå den.  

 Alle personer, der skal deltage i spillet, skriver med tusch et spørgsmål på et gult kort, før 

spillet starter. Spørgsmålet skal omhandle mobning. Når alle er færdige med at skrive, bliver 

kortene samlet i en bunke. 
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 På pladen lægges der 3 bunker af kort. De skal ligge på hver af de store cirkler. Bunkerne er 

delt op i de røde kort, de grønne kort og de gule kort. 

 En elev fra et af holdene udvælges til at være ”bank”. Banken er ansvarlig for skålen med 

knapper.  

 Alle spillebrikkerne skal starter på det store grønne startfelt, og man rykker med uret. Der er 

ikke et slutpunkt i spillet. Man fortsætter, selvom man når startpunktet. 

 Hvert hold slår med terningen, og det hold der slår det højeste antal, starter med at rykke 

deres brik.  

 Hvis man lander på et grønt felt, trækker man et grønt kort. Hvis man lander på et rødt felt, 

trækker man et rødt kort. Og hvis man lander på et gult kort, trækker man et gult kort. 

 En på holdet skal læse højt for de andre spillere og for sin holdkammerat. Når kortet er læst 

op og forstået, kan timeglasset vendes. Nu har holdet 3 minutter til at komme med deres 

svar på spørgsmålet.  

 Hvis de vælger at sige ”pas”, er det næste holds tur. Hvis de kan komme med en mulig 

løsning, får de det antal knapper, som står nedenfor det felt, de er landet på. 

 Spillerne skal efterfølgende forklare de andre spillere, hvad de selv mener, de smileys deres 

brik er tættest på, betyder for dem. 

 

7. Digimob i lyset af Illums syv evalueringsparametre  

Illum & Bundsgaard fortæller i deres forskningsprojekt, at evaluering af digitale læremidler kræver 

et ’dobbeltblik’. På den ene side skal man evaluere, om lærermidlet formår at skabe en effektiv og 

god undervisning. På den anden side skal læremidlets kriterier for ”usability” vurderes (2013, s. 

12). Her vil der kigges på spillets muligheder og begrænsning i form af dens anvendelse i praksis. 

Selvom vores spil ikke er under kategorien digital platform, kan selve forskningens tanker 

projiceres og bruges i vores spils sammenhæng. Vores begrundelse går på, at hvis spillet skal få 

succes indenfor det ønskede mål, skal det bidrage til lærerig undervisning og samtidig være 

brugbart i dens spilleform. For at undersøge nærmere hvad Digimob har bidraget til, anvendes de 

syv evaluerings-parametre som indeholder et alsidigt spektrum, hvor legitimitet, faglighed og 

indholdskvalitet, aktiviteter og rum, tilgængelighed, progression og læringsudbytte, differentiering, 

brugervenlighed samt sammenhæng gennemarbejdes (Illum et. al., 2013, s. 13).  
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7.1 Legitimitet 

Legitimitetsparameteret har specifikt fokus på, hvorvidt indholdet af et læremiddel kan begrundes 

inden for gældende læreplaner og pædagogiske standarder (Illum et al. 2013, s.14). Spillet Digimob 

er ikke tilknyttet et bestemt fag, hvilket kan skyldes, at der ikke er fastslået direkte videns- og 

færdighedsmål indenfor it- og mediekompetencen. Selve it- og mediekompetencen er mere implicit 

fordelt ud på tværgående emner under dansk, naturteknologi og matematikfaget. Her kan emnet ofte 

blive brugt som middel til selve faget, fordi it ikke er et selvstændigt fag i folkeskolen, hvilket vi vil 

vende tilbage til senere i opgaven. Undervisningsministeriet (EMU – Danmarks læringsportal) 

præsenterer under tværgående emner it og medier som et emne, hvor der skildres fire 

elevpositioner: 

 

 

 

 

 

 

 
 

De fire elevperspektiver bliver beskrevet med fokus på de ovennævnte fag. For at få en mere 

generel definition af hvad, der forventes af eleverne i disse områder, udelukkes fagperspektivet.  

Eleven som kritisk undersøger handler om elevens evne til at søge og være kritisk overfor 

informationer på nettet. Eleven som analyserende modtager handler primært om elevens evne til at 

fortolke og omdanne materialer fra internettet. Hvilket bindes til det næste elevperspektiv, hvor 

eleven skal kunne anvende it som et redskab til at idéudvikle og producere. Eleven som ansvarlig 

deltager handler om, at eleven skal lære at forholde sig til livet i et netværkssamfund. Her er der 

fokus på elevernes tilegnelse af færdigheder, der indebærer ansigtsløs kommunikation, fx på sms, 

sociale netværk og i samarbejdsforum og at de forholder sig til deres digitale fodspor (EMU, it & 

medier).  
 

Grundlæggende tager spillet Digimob udgangspunkt i det sidste elevperspektiv; eleven som 

ansvarlig deltager. Dog kan det tænkes, at spillet kan medføre en bevægelse i retning af eleven som 

kritisk tænker og undersøger. Spillet Digimob beskæftiger sig inden for dette felt med tre primære 

mål, vi ønsker at opnå med spillet:  
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1) Digimob skal bringe eleverne ind i den digitale verden, lære dem om emnet digital 

mobning og om forskellen på digital mobning og traditionel mobning. 

 

2) Digimob skal formå at få eleverne til at reflektere, diskutere elementer af digital 

dannelse og digitale færdigheder indenfor de sociale medier i sammenhæng med digital 

mobning og ansigtsløs kommunikation.   

 

3) Digimob skal åbne op for handlemuligheder til situationer, elever selv kan blive udsat 

for i hverdagen. 

 

For at opnå de overordnede mål, har vi lavet delmål der er blevet brugt som observationsfokus i de 

forskellige klasser spillet har været gennemprøvet i. Selve delmålene er produceret med afsæt i det 

nævnte ’dobbeltblik’ her på at undersøge spillets læringseffekt og usability.  De delmål vi har 

fokuseret på, er følgende:  

 

Kriterier for læremidlets usability: 

 Eleverne forstår spillets regler og fremgangsmåde. 

 Eleverne er interesseret i at spille Digimob spillet under hele forløbet. 

 Eleverne forstår smileyernes betydning i spillets kontekst. 

 Eleverne kan forstå de stillede spørgsmål. 

 Alle eleverne får taletid i gruppen.  

 

Kriterier for læremidlets læringseffekt: 

 

 Eleverne kan svare og reflektere over de stillede spørgsmål i spillet. 

 Eleverne får en forståelse af digital dannelse i form af, hvordan man skal agere på de sociale 

medier.  

 Eleverne får eller kan give viden omkring handlemuligheder og løsningsforslag til 

forskellige digitale mobningssituationer. 

 Eleverne bliver mere kritisk bevidste overfor de sociale medier og deres fordele og ulemper. 

 Eleverne får viden omkring forskellige digitale færdighedsfunktioner som f.eks. anmeldelse, 

og privatisering af billeder, der kan hæmme vejen for digital mobning. 
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Disse kriterier og mål for spillet vil der drages paralleller til i de kommende afsnit i samspil med 

den triangulerede empiriindsamling. Usability kriterierne vil afvejes i sammenhæng med spillets 

aktivitet og rum, tilgængelighed og differentiering. I afsnittet progression og læringsudbytte vil 

kriterier for lærermidlets læringseffekt bruges som vurderingsgrundlag. Vi har netop adskilt det 

således for at klargøre læringseffektens parametre (Illum et. al. 2013, s. 14). 

 

7.2 Faglighedsopfattelse og indholdskvalitet 

Spillets faglighedsopfattelse berører to forskellige tilgange. Den har både elementer af 

kompetencetilgangen og den kritisk-konstruktive dannelsestilgang (Illum et. al. 2013, s. 16). Målet i 

kompetenceopfattelsen i Digimob sammenhæng er, at eleverne gennem spillet, bliver i stand til at 

møde udfordringer i private og socialt relaterede situationer, som de kan stå overfor nu og på sigt.  

Selve tilgangen beskæftiger sig f.eks. med 21-Century skills, som udvikler elevernes kompetencer 

der matcher makrosystemets værdier, herunder beherskelse af it-færdigheder (Reimer-Mattesen, 

2014). Den kritisk-konstruktivistiske dannelse er bundet sammen med den kategoriale dannelse 

(Klafki, 1983). Her får dannelsen en dobbelt betydning: ”en virkelighed “kategorialt” har åbnet sig 

for et menneske og dette menneske er netop dermed selv blevet åbnet for denne virkelighed – takket 

være indsigt, erfaringer, oplevelser af “kategorial” art som dette menneske selv har fuldbyrdet” 

(Klafki, 1983 s. 62). I kontekst til opfattelse af almendannelse i et undervisningens perspektiv er 

inddragelse af nøgleproblemstillinger i elevernes samtid væsentligt. Forudsætning for dette er, at 

opnå indsigt i at alle mennesker er medansvarlige for disse problemstillinger og er beredvillige til at 

medvirke til disse problemers løsning (Klafki, 1983, s.73).  

 

De to faglighedsopfattelser skal betragtes i samspil med spillets indholdskvalitet som bygger på 

digitale kompetencer. For at kunne modvirke og forebygge digital mobning, bliver læreren nødt til 

at medtænke digital kompetence i sin undervisning, og i det læremiddel som anvendes. Hermed 

hvordan spillet formår at forbedre elevernes digitale færdigheder og dannelse.  

 

Der er forskellige definitioner på, hvad digitalkompetence er. Hvis der tages afsæt i EU's større 

forskningsprojekt, defineres digitalkompetencens indhold således: ”Digitalkompetence er en 

kombination af viden, evner og holdninger til via teknologi, at udføre opgaver, løse problemer, 

kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, 

sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk” (Skov, 2016). Selve definitionen karakteriserer 
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nogle af de samme elementer, som EMU beskriver i de forskellige elevperspektiver (jf. 

Legitimitet). Denne definition er relevant i Digimob’s sammenhæng, fordi definitionen ikke kun 

indebærer, at eleverne skal besidde digitale færdigheder, men ligeledes skal beherske digital 

dannelse for at blive digitalt kompetente.   

 

I Digimob er elementer af digitale færdigheder og digital dannelse blevet inddraget målrettet og 

bevidst. Hvilket gør sig gældende i elevernes arbejde med spillets grønne og røde kort, hvis formål 

er at sætte den digitale kompetence på spil (se bilag 1). I spillet indgår yderligere gule kort, som vil 

blive forklaret senere.  

 

De røde kort kaldes for færdighedskort. De stiller spørgsmål indenfor digitale færdigheder og 

relaterer til funktioner vedrørende sociale medier og smartphones. Et eksempel på et af de stillede 

spørgsmål kan lyde således; Fortæl hvordan man kan begrænse hvor mange, der ser ens billede på 

de sociale medier. Er dine billeder offentlige for alle? De grønne kort er mere dannelsesrelateret, 

eftersom eleverne skal forholde sig til nogle situationskort som beskæftiger sig med 

virkelighedsdilemmaer, eleverne kan komme ud for på de sociale medier. Eksempler på et 

situationskort, som eleverne kan arbejde med i spillets aktivitet, kan være: Du har valgt at sende et 

billede til din bedste ven/veninde, der vælger at sende det videre til andre. Hvad gør du? Snak om 

det i fællesskab. Et andet eksempel: Du finder ud af, at nogle har filmet 7. klasses piger/drenge, 

imens de bader og klæder om til idræt. Hvad kan du gøre? (jf. bilag 2) 

 

 

Spørgsmålenes hensigt er at åbne op for en dialog mellem eleverne, hvor flere stemmer indtræder 

og har betydning i samspillet med læring. Spillets dialoganskuelse tager afsæt i den russiske 
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litteraturteoretiker og sprogfilosof Mikhail Mikhajlovitji Bakhtin. Bakhtin beskriver, at mennesket 

igennem dialog danner det personlige selv som rækker ud over grænsen mellem individet og 

fællesskabet. Anskuelsen lægger vægt på dialog som det heterogene, det flertydige og flerstemmede 

som ser stemmernes modsætninger og spændinger som positivt. Udvikling og erkendelse sker 

igennem forhandlinger, hvor et sandt og endegyldigt svar ikke findes. Kernen i Bakhtins 

ræsonnement i kontekst til konkrete samtaler er: ”respekt for den andens ord, vilje til at lytte, 

forståelse på den andens præmisser og brug af den andens ord som tænkeredskab, men samtidig 

fastholde respekten for selvets egne ord” (Dysthe, 2003 s. 21).  

 

Selvom spillet tager afsæt i Bakhtins dialoganskuelse observeres der, at spillets dialogopfattelse 

ændrer sig i praksis. I samspil med eleverne får filosoffen Sokrates´ klassiske opfattelse af dialog en 

anseligere rolle. Idealet her, i modsætning til Bakhtin, er, at samtalepartnerne kommer frem til en 

fælles forståelse og, at de gode argumenter vinder over de dårlige (Dysthe, 2003 s.19). En 

praksisnær begivenhed eksemplificerer dette (se case 1; Er I enige?). 
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I case 1: Er I enige ses elevernes dialog, omkring hvilke medier eleverne mener bliver brugt til 

digital mobning. I starten af samtalen bemærkes, at eleverne kun nævner nogle navne, hvor det ikke 

er gået op for dem, at de skal forklare hvorfor. Efterfølgende kommer eleverne med nogle 

argumenter for deres holdning. Selvom eleverne taler om de forskellige platformes måde at foretage 

digital mobning på, søges der en konsensus for at kunne komme videre i spillet. Selvom elevernes 

forskellige stemmer kommer til udtryk, forekommer der ikke en bemærkelsesværdig forhandling. 

Hans’ argument omkring ’man ikke kan dele billeder på snapchat på samme måde’, kan påstås som 

det gode argument i dialogen, eleverne bliver enige omkring. I den beskrevne situation kan det 

tolkes, at det at finde ’det rigtige svar’ hurtigt blive spillets drivkraft. Her formår spillets 

konkurrenceelement at blive styrende for elevernes motivation, hvor de stillede færdigheds- og 

situationsspørgsmåls hensigt af, at skabe dialog omkring genstandsfeltet, bliver et middel frem for 

målet i sig selv. Spillets ydre motivationsfaktor, i form af at få flest knapper, kan derfor påvirke 

spillets indholdskvalitet og dermed elevernes læringsudbytte.  

 

7.3 Aktiviteter og rum 

Området handler om, hvordan spillet Digimob tilrettelægger rammer for elevernes aktivitet i 

undervisningsrummet. Digimob – spillet tager udgangspunkt i gruppeorienteret samarbejde, hvor 

klassen inddeles i hold. Hvert enkelt hold inddeles i yderligere i undergrupper. Sagt på en anden 

måde en gruppe på fire spillere, spiller to og to imod hinanden. Læremidlet etablerer hermed rum 

for udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer, da spillet kun kan spilles i samvær og 

samarbejde med andre. Elevernes individuelle særpræg træder frem med elevernes individuelle 

stemme som berører dialogens og diskussionens retning. Spillet spilles normalt i klasserummet, dog 

kan læreren alt efter skolens forhold og muligheder tilrettelægge, at spillet spilles i grupperum eller 

via andre alternativer. Isolerede rum kan give mere ro i de enkelte grupper og mere fokus på spillet 

frem for omgivelserne. Vi observerer, at spillets brug af terning kan skabe unødig uro og, at nogle 

elever var mere interesseret i, hvor mange knapper andre grupper havde vundet. Ud fra lærerens 

skrevne kommentar i den kvantitative undersøgelse kan det yderligere udledes, at når spillet 

Digimob spilles, især første gang, kunne en ekstra lærer være en fordel. 

 

Kommentar fra 7. klasses lærer (Skole 3): 

”Jeg tror, at det kan være svært at gennemføre spillet som alene lærer i klassen”  
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7.4  Tilgængelighed og usability 

 

7.4.1 Hvorfor et analogt spil? 

Forundringen over hvorfor spillet Digimob ikke er udviklet som et digitalt spil, når tidsperioden er 

teknologisk, skyldes til dels forekomsten af tekniske besværligheder, og at it kan være tidskrævende 

i en undervisningssammenhæng i folkeskolerne (Machholm & Johansen, 2012, s.100). En anden 

didaktisk overvejelse er, at brætspil, og andre analoge spil, kan skabe nærvær og engagere 

mennesker i et offline-rum, som sætter læringsprocesser i gang på en anden måde (Albrechtsen et. 

al. 2015).  Gamificering (Skou, 2012) af et emne som digital mobning skyldes tre forhold: 

 

1) At spille i undervisningen kan give eleverne motivation og engagement. 

2) Eleverne kan spejle eller forholde sig til personlige og sårbare hverdagsemner som bliver 

berørt ved hjælp af spillet.  

3) Spillet kan give eleverne en fysisk tilstedeværende intimitet og samhørighed. 

 

Yderligere begrundes valget af et analogt spil, frem for et digitaliseret spil, på baggrund af 

digitaliseringsforsker Jesper Balslevs ’mindset’ omkring digital dannelse. Balslev mener, at: 

”digital dannelse, … handler ikke om at kunne google sig hurtigt til oplysninger eller beherske 

diverse platforme. Det handler om det modsatte. Om ikke altid at være koblet på nettet og om at 

tænke selvstændigt” (Rebensdorff, 2017). 

 

7.4.2 Forudsætning for at kunne spille Digimob  

I Folkeskolens forenklede fællesmål står der, at eleverne skal lære at beherske det danske sprog, og 

at undervisningsmaterialerne skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i 

samspil med andre (EMU - Danmarks læringsportal). Spillet Digimob lægger meget vægt på 

mundtlighed, da en stor del af at spille Digimob foregår i samtale med de andre elever. Spillet 

kræver, at eleverne både skal kunne læse og skrive (jf. de gule kort), og det kan begrænse spillets 

tilgængelighed især på mellemtrinnet. Spillet skabte udfordringer især for nogle elever med skrive- 

og læsevanskeligheder i 4.klasse.  I nogle af grupperne krævede det, at eleverne kunne hjælpe 

hinanden med at læse og skrive spørgsmål samt lærerens tilstedeværelse. Der vil nedenfor gives to 

eksempler, hvor spillets forudsætninger udfordrede nogle elever i 4. klasse: 
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I case 2 tyder det på, at drengen mister motivationen for at skrive et spørgsmål, fordi rammen til 

spørgsmålskravet er alt for åbent. Hvilket kan ses ved hans kropsstilling og udsagn. Der kunne 

påpeges, at elevens skrivefærdigheder påvirkede elevens lyst til at deltage.  I case 3 er der en 

forståelsesbarriere pga. anvendelsen af engelske ord, som relateres til de sociale medier. Det 

udfordrede eleverne, fordi de ikke nødvendigvis opfatter, at de læser et engelsk ord. Til gengæld 

vidste alle eleverne, hvad ordet betød, når de hørte det udtalt.   

 

7.4.3. Ejerskabsfølelse: Spillets gule kort og smileys 

Spillets gule kort er blanke kort, som eleverne selv udfylder med spørgsmål til spillegruppen, inden 

spillet sættes i gang.  Spørgsmålene tager primært udgangspunkt i digital mobning, men der er 

mulighed for differentiering alt efter klassens behov og forhold (jf. bilag 1; spillevejledning). 

Elevernes medinddragelse af deres forforståelse og egne spørgsmål kan medvirke til, at eleverne 

bliver motiveret og får ejerskabsfølelse over spillet (EVA, 2014 s.11). Nedenfor ses et udsnit af 

nogle af de spørgsmål, eleverne i de besøgte klasser, selv har formuleret til spilaktiviteten.  
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Spørgsmålene tager udgangspunkt i elevernes tanker, underen og forforståelse omkring 

genstandsfeltet. En af elever har skrevet: Hvorfor gør politiet ikke noget? som kan udtrykke barnets 

opfattelse og underen over, at makrosystemet ikke tilstrækkeligt kan forhindre digital mobning eller 

diskursen på de omtalte medier. En anden elev skriver: Er det sejt at mobbe? Hvilket kan stamme 

fra elevens oplevelse/syn på klassens sociale kapital, hvor det at mobbe kan have en værdi i forhold 

til magtpositioner i klassen. Oplevelsen af de gule kort gav rum for elevernes hverdagstankers 

iscenesættelse som medførte en synliggørelse for læreren. Derudover kan kortene give plads til 

andre spørgsmål, som færdighedskortene og situationskortene ikke arbejder med. Et eksempel hertil 

er spillets afprøvning i 4. klasse, hvor vi bevidst fjernede kort, som vi vurderede til at være uegnede 

til deres alderstrin. Det viste sig, at en af grupperne i klasse havde stillet nogenlunde det samme 

spørgsmål; Hvad vil du gøre hvis nogen sendte et billede til dig hvis du stod nøgen og lagde det på 

internettet?  

 

Selvom spillets gule kort motiverede mange af eleverne, blev nogle elever, som er vant til den 

deduktive læringstilgang, skræmt af kortenes åbne formuleringer. Det at skulle vælge, hvad man 

måtte skrive inden for rammen mobning, var for en stor udfordring, og derfor blev nogle af de på 

forhånd givne kort kopierede. Det midterste gule kort, hvor der står: Hvad vil du gøre, hvis din ven 

blev mobbet på de sociale medier, er et eksempel på dette. 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Ayse-nur Dogan; 2111315 Bachelorprojekt 3. maj 2017 

Lene Lautrup; 21113135 Pædagogik & lærerfaglighed University College Lillebælt  

 

 
 

36 

 

Et andet element spillet opererer med er smileys, som 

eleverne kender og bruger i deres hverdag. Spillet 

anvender fem forskellige smileys som udtrykker noget 

forskelligt. Smileyerne formåede at skabe dialog 

omkring, hvordan smileyerne i spillet kan opleves og 

forstås forskelligt.  

På den måde fik eleverne større forståelse for 

hinandens symbolsprog som anvendes til ansigtsløs 

kommunikation. Refleksioner omkring smileyerne kan udtrykke og bruges i forskellige 

sammenhænge og i samspil med at afsender og modtagere blev iagttaget.  

I den kvantitativt fokuserede observation vurderes klasserne som vist på det nedenstående skema: 

 

 

 

Smileyernes usability virkede som ønsket i de fleste klasser. Dog opdagede vi under et forløb, at 

nogle af eleverne mister deres flow, hvis de skulle forklare de samme smileys flere gange. Casen 

nedenfor illustrerer en samtale med elever som tydeliggør, at opgaven bliver for let, fordi eleverne 

bliver udfordret med den samme opgave/smiley, hvor det samme bliver italesat flere gange. 

 

 

 

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Ayse-nur Dogan; 2111315 Bachelorprojekt 3. maj 2017 

Lene Lautrup; 21113135 Pædagogik & lærerfaglighed University College Lillebælt  

 

 
 

37 

 

7.4.4 Usability i relation til kvantitativ empiri 

For at eleverne kan holde fokus, og anvende spillet Digimob optimalt, er det vigtigt, at spillet har 

usability. Hvis et spil ikke er brugervenligt, kan det ikke bruges i praksis (Illum, 2013 s. 24). For at 

et læremiddel skal kunne formidles eksemplarisk af læreren, er spillets usability væsentlig for 

lærerens forståelse. Er læremidlet for kompliceret at forstå, bliver det for svært at forklare for 

eleverne, hvilket kan påvirke spillets anvendelsesmuligheder og læringsudbytte. De indsamlede 

resultater af lærerens spørgeskemabesvarelse viste, at Digimobs usability i en stor grad fungerede 

for dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cirkeldiagrammerne indikerer, at i spillets brugbarhed ligger 50 % i en høj grad, og 50 % i en stor 

grad. Ligeledes mente 75 % af lærerne, at de forstod spillets regler og fremgangsmetode, hvor 25 % 

svarede i en mindre grad.  Kvantitative observationer i klasserne viser hertil yderligere, at eleverne 

beherskede spillets regler og fremgangsmåde i både 4 og 7. klasse.  

 

 

       

Observationsresultaterne indikerer, at spillets fremgangsmåde og regler er tilfredsstillende forklaret, 

fordi klasserne bevæger sig indenfor felterne ’i en høj grad’ og ’i en stor grad’. 7. klasse på skole nr. 
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3 var den klasse som forstod spillets regler og fremgangsmåde bedst. Hvilket kan skyldes to 

faktorer; For det første var Skole 3 den sidste skole som afprøvede spillet, hvilket gav os en hvis 

erfaring og baggrundsviden med fra de andre klasser. For det andet forklarede elevernes egen lærer 

spillets formål, fremgangsmetode og regler. Det kunne også have en indflydelse på elevernes 

forståelse.  

 

7.4.5 Elevernes egen lærer som underviser 

Skolelæreren som brugte spillet i sin undervisning, uden vores aktive hjælp, gav udtryk for under 

forløbet, at Digimob er meget brugbart. Læreren mente, at ved hjælp af spillet tages elevernes fritid 

med ind i klasserummet. Det gjorde spillet mere interessant og praksisnært, fordi eleverne på den 

måde følte, at deres liv efter skole blev taget seriøst. Lærerens relation og kendskab til elevernes 

forudsætninger og baggrundsviden gav spillet en anden dybde til spillets tilgængelighed. Der 

observeres, at læreren tager udgangspunkt i elevernes brug af de sociale medier og 

hverdagserfaringer, som udefrakommende ikke har kendskab til, hvilket er en fordel for spillets 

læringsudbytte. Spillets usability gav i denne situation større mening for eleverne.  

 

Kommentar fra 7. klasselærer (Skole 3): 

”Eleverne i 7. klasse var meget engagerede i spillet; Aktuelt, følte ansvar, stor interesse. (…)” 

 

7.5 Differentiering og sammenhæng  

Undervisningsdifferentiering refererer til et princip, hvor tilrettelæggelse af undervisning tager 

udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, samtidig med at man kan bevare 

fællesskabets muligheder (Skov, 2017). I et læremiddelperspektiv kræver det, at Digimob ikke 

udelukker nogle gruppe af elever, som mangler forudsætninger for at kunne forstå læremidlet; 

”Desuden bør indhold og aktiviteter have en grad af åbenhed, alsidighed og kompleksitet, så alle 

elever bliver engageret og udfordret som deltagere i undervisningen” (Illum et.al. 2013 s.22). 

 

Differentiering i spillets didaktiske tilrettelæggelse er tænkt ind i spillet både indholdsmæssigt (de 

stillede spørgsmål), og i at deltagerne skal arbejde i hold.  De røde og blå kort differentieres i 

forhold til sværhedsgrad, hvor nogle spørgsmål er lettere end andre. De gule kort tager 

udgangspunkt i elevens egne forudsætninger og behov, og giver dermed mulighed for, at eleven 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Ayse-nur Dogan; 2111315 Bachelorprojekt 3. maj 2017 

Lene Lautrup; 21113135 Pædagogik & lærerfaglighed University College Lillebælt  

 

 
 

39 

bliver inkluderet i fællesskabet (jf. 7.4.3). I denne kontekst er der ingen rigtige eller forkerte svar i 

spillet, hvor dialog og samarbejdet mellem deltagerne er et potentiale for at ramme en større 

målgruppe. På grund af de autentiske/åbne spørgsmål, er der heller ingen øvre grænse for 

deltagernes kvalifikationer.  

 

I praksissammenhæng opleves, at klasserne har forskellige relationer til den digitale verden og 

kommer fra forskellige kulturelle kapitaler.  Det fik betydning for spillet og dialogens omfang. På 

den ene side mente de elever, der ingen erfaring havde på de sociale medier, at spørgsmålene var 

for komplekse, fordi eleverne ikke kunne relatere sig til spørgsmålene. En hændelse på skole 3 

anskueliggjorde, at en elev finder spillet meningsløst. I Skole 3 rakte en elev fingeren op i 

evalueringsfasen i undervisningsforløbet. Eleven gav udtryk for, at der ikke var en grund til at spille 

spillet, fordi eleven ikke var på de sociale medier. Den forklaring vi, som spillevejledere, gav til 

eleven lød således: ”Selvom man som person ikke er ryger, er det stadig vigtigt at have et indblik i 

hvilke konsekvenser, det kan have for ens krop”, hvilket eleven virkede til at forstå. For at afklare 

vigtigheden af spillet, selvom man ikke er på de sociale medier, er det betydningsfuldt som 

spillevejleder/lærer, at man kan forklare eleverne spillets relevans, så eleverne finder mening med 

spillet. Under afsnittet; ’forudsætninger for at kunne spille Digimob’, forklares ligeledes, at en elev 

havde svært ved at læse og skrive, og det gjorde, at eleven ’ikke følte sig tilgodeset’ og derfor 

mister lysten til at fortsætte (se case 2, Gule kort). Alligevel lykkes det at inkludere eleven med 

støtte og hjælp fra både lærer og klassekammerater, og det viser en af fordelene ved at arbejde i 

grupper.  

 

Nogle af de elever, som brugte de sociale medier meget, virkede til at kunne svare mere detaljeret 

på de stillede spørgsmål (jf. samtale 1; interview med Meryem). 

 

 

 

 

Samtalen tydeliggør, at Meryem er velkendt med det sociale medie Facebook. Det ses gennem 

hendes klare beskrivelse af, hvordan man rapporterer et uønsket opslag eller en gruppe på  
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Facebook.  Eleven forklarer funktionen både billedligt; ”tre prikker op på hjørnet” samtidig med, at 

hun kan huske, de muligheder Facebook giver til rådighed; del, save eller rapport. Situationen kan 

betragtes således, at Meryems gruppe er kommet frem til en løsning på baggrund af deres erfaringer 

og eksisterende viden ved brug af de sociale medier. En elev uden en baggrundsviden vil have svært 

ved at svare præcis på dette spørgsmål, og dermed kan eleven ekskluderes fra dialogen. Lærerens 

kommentarer, fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, eksemplificerer deres synsvinkel (se 

grøn boks) på spillet og forslag til, hvad der kunne ændres i Digimob, så spillet formår at tilgodese 

flere elever. 

 

 

Kommentaren fra 4. klasses lærer anbefaler tydeligere adskillelse mellem spørgsmålskortene i 

spillet for mellemtrinnet og udskoling. Læreren mente, at spørgsmålene var alt for svære for 4. 

klasses elever, hvilket kunne gøre det svært for eleverne at forholde sig til, selvom halvdelen af 

klassen på trods af aldersgrænse, havde Facebook. Eleverne, som havde Facebook, brugte mediet 

primært til at spille spil og havde derfor ikke den samme indgangsvinkel til det sociale medie som 

tiltænkt i spørgsmålene.  Brugen af den virtuelle verden, og dens formål for børnene, er meget 

abstrakte og kan derfor gøre det besværligt at ramme deres nærmeste udviklingszone (Imsen, 2011, 

s. 224).  Spillet tager meget udgangspunkt i eleverne nuværende viden og ræsonnement, og giver 

ikke direkte informerende viden eller svar på spørgsmålene. 7. klasses lærer på Skole 1 giver derfor 

et forslag til at inkorporere links og relevante sider, omkring digital mobning, som eventuelt kunne 

støtte elevernes samtaler, og de elever som ikke har den største erfaring. I kontekst til dette mente 

læreren derfor, at spillet var bedre egnet til 8. og 9. klasse. På baggrund af det ovenstående kan der 

Kommentar fra 4.klasseslærer (skole 1): 

”Måske kan spørgsmål tilpasses de forskellige alderstrin – med fokus på noget forskelligt. Der 

var nogle svære spørgsmål for 4. årgang at forholde sig til – da de ikke er så meget på de 

sociale medier – endnu. Men gode dilemmaer. ”  

 

Kommentar fra 7.klasseslærer (skole 1): 

”Spillet er egnet for 8. og 9. klasse (…). Kunne også udkomme som et digitalt spil med links til 

relevante sider om internet mobning”. 
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argumenteres for, at det kan være en utopi at tilgodese alle elever som kommer fra forskellige 

skoler, klasser og internetbaggrunde. Alligevel er det stadig noget, man som lærere skal stræbe efter 

og forholde sig til i forhold til at skabe rammer for bedst mulige læringsudbytte.  

 

7.6 Læringsudbytte 

For at få en forståelse af elevernes læringsudbytte vil forekomst af læring betragtes i lyset af 

forskellige læringstilgange i samvirke med spillet Digimob. Herunder den kognitive 

konstruktivistiske, socialkonstruktivistiske og den behavioristiske læringsteori.  

 

7.6.1 Elevernes kognitive konstruktivistiske læringsudbytte  

Den kognitive konstruktivistiske læringsforståelse knyttes til filosoffen og psykologen Jean Piaget. 

Her lægges der vægt på elevernes mentale struktur under læringen. Læring i denne terminologi; 

”bliver ’siet’ eller tolket gennem vores ’gamle’ kundskaber og forestillinger ”. Konstruktion af 

læringen foregår kognitivt og er derfor et individuelt anliggende (Imsen, 2011 s. 31-32). For at 

finde ud af om elevernes mentale struktur ændre sig i samvirke med spillet Digimob, vil nogle af 

resultaterne, fra før og efter 7. klasses elevernes besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen, 

eksemplificeres og analyseres. Det første spørgsmål der kigges på, handler om elevernes viden 

omkring, hvordan de vil hjælpe deres ven som bliver digital mobbet  

(se cirkeldiagram; før og efter 1). 

 

1. 
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Diagrammet demonstrerer, at nogle elever har adopteret ny viden eller har ændret deres kognitive 

forståelse af, hvordan de kan hjælpe deres ven, som er udsat for digital mobning. Resultaterne fra 

før og efter spillet viser en afvigelse på 18,26 %. Afgivelserne svarer næsten til halvdelen af de 

elever som svarede ’nej’ til spørgsmålet, før spillets blev sat i gang. Dette tyder på, at 

læringseffekten i denne kontekst kan argumenteres for at være stor.  I et andet spørgsmål; ’kan man 

undgå at blive mobbet på de sociale medier?’ ses en lavere afvigelse på udfaldet (se cirkeldiagram; 

før og efter 2). 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellen her er på 0,79 %, hvor flere elever svare ’ja’ efterfølgende. Selvom forskellen ikke er så 

stor, skal facittet nødvendigvis ikke fortolkes som, at læringsudbyttet er lille. Der kan ikke svares 

entydigt på det stillede spørgsmål, og derfor kan elevernes diskussion omkring genstandsfeltet have 

iscenesat kompleksiteten (jf. rhizome begrebet) af digital mobning. Dette kan være en af grundene, 

til eleverne holder fast i deres kognitive mønstre fra før de spillede spillet og medfører en lavere 

afvigelse. I det 3. diagram forneden ses yderligere en ændring af elevernes forståelse bare 

procentvis modsatrettet. 4,88 % af eleverne svarede ’nej’ til, om de ved hvad digital mobning er, før 

de har spillet Digimob.  Resultatet efter spillet illustrerer, at 5, 26 % af elever ikke ved, hvad digital 

mobning er. Dette svarer til en forøgelse på 0, 35 % som kan skyldes enten digital mobnings 

kompleksitet, at spillet ikke formår at skildre dette til eleverne eller eventuelle fejlkilder.  
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Overordnet kan det begrundes, at elevernes kognitive rekonstruktion af viden finder sted. Dette sker 

i en større eller mindre grad ud fra dataindsamlingens udfald. At ’måle’ eller betragte elevernes 

læring, udelukkende kognitivt og kun på baggrund af elevernes individuelle kundskaber, vil være 

utilstrækkeligt i spillets samvirke, grundet spillet fundamentalt udføres i samarbejde med andre 

personer. Folkeskolereformen og den synlig lærings indførelse har medført, at læring oftest beskues 

som en målbar enhed (Frederiksen, 2015). Problematikken hertil er, at elevernes digitale dannelse 

er svær at gøre målbar. Fokusset bliver i stedet på, det som lettere kan måles som f.eks. elevernes 

færdigheder. Det er derfor ligeledes essentielt, at anskue læring i relation til andre medvirkende 

faktorer.  

  

7.6.2 Elevernes socialkonstruktivistiske læringsudbytte 

Grundopfattelsen i den socialkonstruktivistiske læringsvinkel er i modsætning til den kognitive 

konstruktivistiske socialt betinget og associeres til psykologen Vygotsky. Elevernes selvstændige 

og individuelle tænkning dannes af et resultat af socialt samspil mellem barnet og andre mennesker 

(Imsen, 2011 s. 221).  Her vil ”visse handlinger og meninger få karakter af naturlighed, mens andre 

opfattes som social uacceptabelt” (Begnt-Pedersen & Harnow Klausen, 2017). Forneden vil der 

eksemplificeres to cases og en overhørelse som illustrerer tegn på, at den socialkonstruktivistiske 

læring kunne have fundet sted.  
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I casen; Anonym ses, at en elevgruppe har en dialog omkring, hvad ordet anonym betyder. Der 

kunne pointeres, at eleverne i fællesskab skaber en form for ny viden. Ordet anonym går fra, at 

være udefineret til et ord eleverne i fællesskab har dannet en definition og en mening om. 

 

En anden oplevelse i praksis omhandler en elev i 7. klasse på Skole 1. der som løsning på flere 

udfordringer, ville “stabbe” personen der havde gjort det. Han vidste desuden, hvordan man kunne 

tage screenshot i flytilstand, så personen der havde snapchattet til ham, ikke kunne se, at han havde 

gemt billedet. På trods af elevens store digitale færdigheder, var hans løsninger dog noget 

mangelfulde. Man kunne dog også forestille sig, at eleven var bange for at miste sin magt-position i 

klassen eller har social eksklusions angst, og derfor havde behov for at hævde sig overfor de andre 

elever ved, at fortælle højt og gentagende gange, hvor sej han var.  Dog viste det sig, at elevens 

kommentar til udtryk for handlingsforslag, blev opfattet som socialt uacceptabelt i gruppen. I en 

tredje sammenhæng ses hvordan meninger i et socialt samspil, bliver accepteret naturligt, hvor 

eleverne formår at tilegne sig og anerkende kulturelle redskaber (Imsen, 2011, s. 221). 
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Casen giver et indblik i eleven Ole som oplever at være digital udsat på YouTube. Ole virker til at 

have enten en ambivalent eller tryg tilknytning, da han vælger at dele sin historie med de andre 

elever fra samarbejdsgruppen. Hvis Ole i dette tilfælde havde en utryg tilknytning, vil han have 

meget svært ved at fortælle om sin historie. Heri ses hans fortælling og håndteringsmetode bliver 

anerkendt af gruppe. ”Jeg fik sådan hjælp af lærer og mine forældre” og Amalies uddybning, til 

hvad man kunne gøre for at stoppe den digitale mobning, kunne have givet andre elever i gruppen 

en tilegnelse af kulturelle redskaber og mulig ændring af adfærdsmønstre.  
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7.6.3 Elevernes behavioristiske læringsudbytte 

I den behavioristiske tankegang er menneskets mentale processer og bevidsthed uden betydning. 

Direkte observationer på elevernes adfærd er centralt. Elevernes adfærd bliver iagttaget på 

baggrund af de givne input, som i vores sammenhæng er spillet (Imsen, 2011, s. 24). I spillets 

aktive sammenhæng bliver eleverne allerede positivt stimuleret ved tanken om, at skulle spille et 

spil, hvilket ses på deres fysiske respons og jubel over, at de ikke skal have den normale 

undervisning. I et læringsmæssigt perspektiv er spillet karakteriseret som den givne stimulus. 

Elevernes ændring af adfærd (respons), efter input fra spillet, kan ikke observeres i elevernes andre 

Mesosystemer. Det behavioristiske læringsudbytte kan derfor påstås at være et utilstrækkelig 

vurderingsgrundlag for læringen. Dog kan der påpeges, at den åbner op for læringspotentiale. Den 

ønskede aktive adfærdsændring, i forhold til digital dannelse, kan ikke direkte observeres ud fra 

denne synsvinkel, da observatørerne ikke er til stede, og der vides ikke, om eleverne i realiteten 

ændrer deres adfærd og handlinger på de sociale medier. Dog kan der ræsonneres, at spillets 

drivkraft stadig sker på baggrund af den behavioristiske tænkemåde, hvor der observeres i praksis, 

at eleverne bliver motiveret af ydre motivationsfaktorer som ’at kunne vinde’ og ’få flest knapper’ 

(jf. indholdskvalitet).  

 

På baggrund af den ovenstående analyse af spillets læringsudbytte kan der begrundes, at spillet 

Digimob gav potentialer for læring (ændring) hos eleverne. Hvad enten der er tale om den 

socialkonstruktivisme, kognitivkonstruktivistiske eller behavioristiske læringstilgang. I spillets 

kontekst gav elevernes tilknytningsmønstre, social eksklusionsangst og kulturelle kapital en 

indflydelse på elevernes villighed til at fortælle om egne oplevelser, sociale mediers omtaleværdi 

eller fokus på bibeholdelse af ens magtstatus i klassen.  Men opfylder spillet egentlig den stillede 

hypotese? 

 

7.7 Opfylder spillet de ønskede mål og hypotese?  

Analysen af læremidlet i praksis viser, at de beskrevne mål under legitimitet-afsnittet 

tilnærmelsesvis opfyldes. Eleverne formår i højere grad at reflektere over og diskutere digital 

mobnings kompleksitet og dens konsekvenser (se bilag 8). Ligeledes gav spillet muligheder for at 

åbne op for elevernes egne forslag til handlemuligheder i givne digitale mobningssituationer. Der 
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opdages under forløbet, at den stillede hypotese ikke er i overensstemmelse med, hvad der sker i 

den praktiske virkelighed. Spillet Digimob kan ikke alene formå at forebygge og modvirke digital 

mobning. Digital mobnings kompleksitet er for stor, og derfor kræver det flere modvirkningskræfter 

både i elevernes Mikrosystemer, Makrosystemer og Eksosystemer. 75 % af elevernes lærere mente 

hertil, at spillet i en mindre grad kunne forebygge digital mobning (se bilag 6). Altså er det ikke 

noget et læremiddel alene kan modvirke og forbygge. Et større projektforløb, eller en 

længerevarende undervisningsproces med emnet, kunne måske øge eleveres bevidsthed og 

erkendelse af problematikken. Det spillet kan er, at give læreren et indblik i elevernes forforståelse 

og evt. skabe dialog omkring et komplekst emne. Digimob kan være et godt redskab til at 

frembringe elevernes positive og negative oplevelser og egne erfaringer fra nettet ind i en 

undervisningssammenhæng. Yderligere kan spillet frembringe mulighed for at danne et fælles 

værdigrundlag for, hvordan man skal agere på de sociale medier i ens klasse. Det kunne f.eks. gøres 

i form af en social kontrakt, hvor man opsætter et fælles regelsæt. Det er i dette samspil også 

interessant, at afveje hvilke læremiddelkategorier spillet befinder sig indenfor.  

 

7.7 Hvilket slags læremiddel? 

Det viser sig, at spillet Digimob besidder elementer fra to læremiddelskategorier. Disse kategorier 

beskrives som stilladserne og praksisstilladserende læremidler. De elementer af stilladserende 

læremidler, der gør sig gældende i Digmob, er dets fokus på at støtte eleven ud fra elevens 

refleksive erfaringer. Dets effekt i undervisningen støtter herunder en undersøgende og dialogisk 

undervisningstilgang. Stilladserende læremidler bygger oftest på en typisk kognitiv 

konstruktivistisk læringsteori, hvor der er fokus på elevernes kognitive tilegnelse frem for 

overførelse (Illum et. al. 2013, s.8). Læringsudbyttet afhænger hermed af læremidlets 

abstraktionsgrad og multimodalitet. Spillet kan yderlige kombineres som et praksisstilladserende 

læremiddel grundet dets fokus på: ”at løse en virkelighedsnær, evt. simuleret, opgave i en kompleks 

kontekst” (Illum et. al. 2013, s. 9). Denne slags læremidler opfordrer til et dialogisk samarbejde som 

oftest foregår i grupper. Her præges den socialkonstruktivistiske læringstilgang, hvor deltagelse i et 

praksisfællesskab ses mere værdifuldt end individuelt tilegnelse og forståelse.  

 

I et mere generelt perspektiv er det vigtigt som lærer, at gøre sig didaktiske overvejelser omkring 

hvilke parametre et læremiddel gør brug af og hvordan. For at et læremiddel skal have et stort 

læringsudbytte for flest mulige elever, kræver det, at der er en sammenhæng med mål, indhold, 
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arbejdsform, differentieringsmuligheder og spillets usability. Hvis disse faktorer er for 

utilstrækkelige, kan det påvirke elevernes læringsudbytte. Et læremiddel som formår at inkludere 

elever i et større spektrum, er derfor mere efterspurgt.  

 

7.8 Forslag til forbedringer som kan øge spillets læringsudbytte  

For at øge spillets læringsudbytte kunne der tænkes i at udvikle spillet, så eleverne arbejder med 

flere læringsstile, hvorved spillets multimodalitet kan øges. Inddragelse af QR - koder i spillet 

kunne f.eks. skabe forbindelseslinje til relevante videoer og links, formidlende testmaterialer samt 

oplæsning af stillede spørgsmål, hvilket kunne ændre spillets interaktivitet og dermed 

læringsudbytte. Brug af flere forskellige smileys i spillets kontekst, kunne forhindring en gentagelse 

af dialog omkring den samme smiley. Derudover kunne elevernes egne telefoner bringes ind i 

spillet med f.eks. fokus på digitale færdigheder. Her kan de sociale mediers funktioner og 

egenskaber både blive omtalt, samtidig med de bliver vist billedligt, og fysisk aktivt. Et andet 

forslag til forbedring af spillet er opstået ved hjælp af skriftlig feedback fra Center for digital 

pædagogik. De mente, at brug af videns og færdighedsmål, tilknyttet til specifikke skolefag, vil 

gøre det mere overskueligt og legitimt for læreren at bruge spillet i undervisningsfaget (jf. bilag 9). 

Ligeledes kunne elevernes læring, og samtaler omkring digital mobning, blive mere synliggjort ved 

brug af evaluerings-pegefingeren (se billedet forneden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformning af dette kunne foregå i praksis således; I hver spillegruppe vil eleverne få udleveret 

evaluerings-pegefingeren. Her vil eleverne i deres gruppe samle op på spillets udfald ved at 
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beskrive i den første finger, hvad deres forældre og lærer kan gøre for at forebygge og modvirke 

mobning. I den næste finger skal de beskrive, hvad deres klassekammerater kan gøre, og i de 3 

sidste fingre, der peger ind mod dem selv, skal spillerne skrive tre ting, de selv kan gøre bedre i 

forhold til net-etik. Til sidst skal hver gruppe fremlægge for de andre elever, hvad de er blevet enige 

om. Som afslutning kunne klassen i fællesskab udforme ’klassens pegefingre til net-etik’ som 

kunne skabe rammer for et fælles værdigrundlag for digital dannelse.  

 

8.  Konklusion 

På baggrund af vores undersøgelse i bachelorprojektet, er vi kommet frem til at digital mobnings 

indvirkning på barnets identitetsudvikling sker i sammenhæng med barnets ændring af dets 

tilknytningsmønstre. Ændringen kan medføre, at barnet mister troen og tilliden til omverden og har 

svært ved at knytte sig til andre mennesker. Digital mobnings afvigelse fra traditionel mobning, 

som beskrives ved rhizome-begrebet, illustrerer genstandsfeltets kompleksitet, og hvordan de 

sociale medier kan have en gensidig indflydelse på barnets Mikro, Makro, Ekso og Mesosystemer. 

Derudover kan digital mobning spænde ben for barnets optimale læringstilstand (flow), ved at 

hæmme barnets koncentration, samarbejdsevne, deltagelseslyst og motivation i undervisningen.  

 

I samvirke til problematikken afprøves læremiddelspillet Digimob på tre forskellige skoler med 

hypotesen om, at spillet vil forebygge og modvirke digital mobning. Det viser sig, at de stillede mål 

til spillet opfyldes tilnærmelsesvis. Analyse af dataindsamlingen afklarer, at Digimob kan øge 

elevernes bevidsthed og erkendelse af problematikken, og spillet får skabt en dialog omkring et 

svært emne. Dog er genstandsfeltets kompleksitet for stor til, at Digimob alene kan forbygge og 

modvirke digital mobning. Læremidlet kan derimod give læreren et indblik i elevernes forforståelse 

og frembringe elevernes egne oplevelser og erfaringer i undervisningen. Det kan være med til at 

danne et fællesværdigrundlag i klassen. Ligeledes kan der uddrages, at det er essentielt som lærer at 

betragte læremidlet i perspektiv til usability, læringsudbytte og hvilke elementer af 

læremiddelskategorier ens læremiddel besidder. Hvis læremidlets usability er utilstrækkelig, kan det 

påvirke elevernes læringsudbytte i en ikke optimal retning. Læremidlet Digimob, som 

karakteriseres ved at være stilladserende og praksisstilladserende, belyser hvilke undervisnings og 

læringstilgang spillet understøtter. Digimob præges både af den kognitivkonstruktivistiske 

læringsteori, hvor elevernes rekonstruktion og kognitive tilegnelse af viden værdsættes frem for 

overførelse af viden og socialkonstruktivistiske læringsforståelse, hvor viden tilegnes i en social 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Ayse-nur Dogan; 2111315 Bachelorprojekt 3. maj 2017 

Lene Lautrup; 21113135 Pædagogik & lærerfaglighed University College Lillebælt  

 

 
 

50 

sammenhæng og er mere værdifuldt end individuel tilegnelse. I perspektivet til den behavioristiske 

læringstilgang udledes, at en direkte adfærdsændring ikke finder sted under aktiviteten, men at den 

kan åbne op for læringspotentiale.  

 

9.  IT på skoleskemaet? 

Fra 2012-2017 har kommuner og stat investeret, og har planlagt at investere, i omegnen af 2 

milliarder kroner på IT i folkeskolen (Mainz, 2015), og der er mange muligheder i de digitale 

hjælpemidler. Mange af de digitale redskaber lader eleverne selv lege sig frem til løsninger, og det 

kan også være en fordel, at både elevernes hjemmearbejde og afleveringer ligger digitalt, så det er 

tilgængeligt alle steder, hvor der er internet. Men er den digitale skole et fremskridt? Ifølge lektor 

Jesper Balslev, som forsker i digitalisering af uddannelse, er det meget svært at finde evidens for, at 

investeringer i læringsteknologier fører til et øget læringsudbytte. Balslev (2016) mener desuden, at 

det kan det være en udfordring, at de digitale redskaber er så fastlåst i deres måde at blive brugt på, 

at det kan gøre eleverne mindre kreative og mindre innovative. En OECD
1
-rapport fra 2015 

beskriver, at de studerende, der bruger Ipads og computere, klarer sig dårligere, end de elever der 

ikke bruger digitale hjælpemidler, og digitale redskaber kan også være en økonomisk udfordring i 

anskaffelse og dyre at holde opdateret. Ifølge Danmarks Lærerforening er det 30 % af de 

nyuddannede lærere der allerede nu mangler efteruddannelse, så de kan forstå og videregive den 

digitale undervisning (Balslev, 2016). Et andet problem kan være at eleverne bliver distraheret i 

undervisningen, når de sidder med et digitalt redskab foran sig.  

 

Med folkeskolereformen fra 2014 blev IT som hjælpemiddel implementeret ud i flere fag, så der 

både er IT-mål i dansk, samfundsfag og matematik (EMU – Danmarks læringsportal). I forbindelse 

med en Pisa-analyse i 2012, hvor der blev vurderet, at danske skoleelever stadig ligger på et OECD-

gennemsnit på trods af store investeringer, blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle vurdere 

danske elevers IT-færdigheder (Riise, 2015). Arbejdsgruppen har vurderet, at de nye IT-mål er for 

overfladiske og anbefaler, at man ligesom i England, får et fag der hedder programmering. Faget 

programmering fokuserer dog udelukkende på digitale færdigheder og er dermed i sig selv ikke et 

dannende fag, og derfor ville eleverne med dette tiltag stadig ikke være sikre på, at få kompetencer 

indenfor digital dannelse. Hvis IT som et undervisningsfag skal tænkes ind i folkeskolen, skal faget 

                                                 
1
 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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formå i højere grad at fokusere på digital dannelse, for at kunne forebygge og modvirke digital 

mobning i et fremtidigt perspektiv.  
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13.Bilag 
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Bilag 2: Røde og blå kort i Digimob (Færdigheds og dannelseskort) 
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Bilag 3: Kvantitativ observationsark  
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Bilag 4: Spørgsmål til den kvantitative spørgeskemaundersøgelse - Lærerene  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bilag 5: Spørgsmål til den kvantitative spørgeskemaundersøgelse (før og efter) - Eleverne 
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Bilag 6: Resultater af elevernes og lærerenes spørgeskemabesvarelse  
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Bilag 7: Resultater af lærerens spørgeskema bevarelse 
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Bilag 8: Kvantitative observationsresultater  
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Bilag 9: Feedback til spillet fra Center for Digital pædagogik 
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Bilag 10: Diverse billeder i aktiv samvirke med Digimob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gruppe fra 

7.klasse i gang med 

at spille Digimob 

Klasselæreren 

instruerer en 

7.klasse i Digimob 

En gruppe fra 

4.klasse som aktivt 

spiller Digimob. 
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