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Abstract 

The Master Thesis examines the field of contextualized teaching through a design process 

inspired by both Design Based Research and more classical scientific studies. Based on the main 

thesis: How can contextualization support teaching in a blended learning setting in the module “Technology 

literacy and digital literacy” in teacher education? the meaning of the contextualization concept is first 

examined in the light of pragmatism and social constructivist theory. Contextualization is closely 

linked to the concept of meaning, as one encounters it, respectively by Jerome Bruner and 

Etienne Wenger; and to the concept of experience encountered by John Dewey. In the 

dissertation's empirical section, the inquiring part of the design process, educators and students' 

understandings of and experiences with contextualization are explored using different 

ethnographic approaches. In this section, it is an important finding that both educators and 

students find the contextualization concept itself difficult to handle and understand in relation to 

teaching. In the final part of the Master Thesis, the constructive part of the design process, the 

researchers develop a prototype based on the knowledge generated in the first sub-processes of 

the dissertation. During the design phase, teachers participate in a design workshop with the 

researchers, where the purpose is to develop a concrete contextualization technology in response 

to the central questions of the main thesis. The technology, referred to as The Contextualization 

Wheel is finally presented with associated considerations of design choices, process and 

perspectives in relation to the technology's introduction in teacher education.  
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Resume 

Masterafhandlingen undersøger problemfeltet kontekstualiseret undervisning gennem en designproces, 

der er inspireret af både Design Based Research og mere klassiske videnskabelige undersøgelser. Med 

afsæt i problemformuleringen: Hvordan kan kontekstualisering i undervisningen understøttes i modulet 

“Teknologiforståelse og digital dannelse” på læreruddannelsen, hvor undervisningskonteksten veksler mellem fysiske 

og online undervisningsrum? undersøges først kontekstualiseringsbegrebets betydning i lyset af 

pragmatisme og socialkonstruktivistisk teori. Kontekstualisering kobles nært til begrebet mening, 

som man møder det hos hhv. Jerome Bruner og Etienne Wenger; og til begrebet erfaring, som man 

møder hos John Dewey. I afhandlingens empiriske del, som er designprocessens 

undersøgelsesfase, undersøges underviseres og studerendes forståelser, oplevelser og erfaringer 

med kontekstualisering i undervisningen. Dette undersøges ved hjælp af forskellige etnografiske 

tilgange. I denne del er det et vigtigt fund at både undervisere og studerende finder 

kontekstualiseringsbegrebet vanskeligt at håndtere og forstå i forhold til undervisning. I 

afhandlingens afsluttende del, som er designprocessens konstruktionsfase, udvikler forskerne en 

prototype på baggrund af den viden, der er genereret i afhandlingens første delprocesser. I 

konstruktionsfasen deltager undervisere i en design-workshop sammen med forskerne, hvor 

formålet er at udvikle en konkret kontekstualiseringsteknologi som svar på problemformuleringens 

centrale spørgsmål. Teknologien, benævnt kontekstualiseringshjulet, præsenteres afslutningsvis med 

tilhørende overvejelser over designvalg, proces og perspektiver ift. teknologiens introduktion i 

læreruddannelsen. 
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Ansvarsfordeling i afhandlingen 

Vi har skrevet hele afhandlingen i et tæt samarbejde og betragter det som en kollaborativ proces, 

hvor vi begge har bidraget til at udarbejde alle afsnit. Vi tager derfor fælles ansvar for alle afsnit. 

Kapitler som ikke er nævnt, er vi fælles ansvarlige for. Følgende ansvarsfordeling gør sig 

gældende.  

 

➢ Særlig ansvarlig for kapitel 3 og 7: Søren 

➢ Særlig ansvarlig for kapitel 4 og 8: Thomas   
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Kapitel 1: Indledning og motivation for undersøgelsens designproces 

(Designudfordringsfasen) 

I foråret 2020 opstartede specialiseringsmodulet ”Teknologiforståelse og digital dannelse” som et 

obligatorisk modul for alle studerende på 2. semester på læreruddannelsen ved Københavns 

Professionshøjskole (KP). Med modulet introduceres teknologiforståelse og digital dannelse som 

et selvstændigt fagområde, hvilket er interessant, ikke mindst fordi der i skrivende stund også 

gennemføres et treårigt forsøg med Teknologiforståelse både som fag og i fag i folkeskolen på 46 

forsøgsskoler i Danmark1. Som undervisere på læreruddannelsen og i dette specialiseringsmodul 

er vi meget involverede i udviklingen af modulet, og vi er optagede af at undervisningen i modulet 

bliver så meningsfuld for de studerende som muligt, så vi fremadrettet får endnu dygtigere lærere 

ud skolen i forhold til denne nye teknologiforståelsesfaglighed. 

 

I studieordningen (Studieordninger, u.d.) for modulet og i særdeleshed i vejledningen (Rehder, et 

al., 2019) til modulet, træder begrebet kontekstualisering tydeligt frem. Man forstår altså at det 

principielt er vigtigt at arbejde kontekstualiseret med indholdsområderne i modulet. For os at se 

åbner det for flere interessante spørgsmål: 

 

❖ Hvad vil det sige at kontekstualisere i undervisningen i teknologiforståelsesundervisning? 

❖ Hvordan kan man understøtte at teknologiundervisningen i læreruddannelsen bliver 

kontekstualiseret? 

❖ Hvorfor er det vigtigt at kontekstualisere i undervisningen? 

 

Et særligt aspekt er at modulet bliver udbudt både i traditionelt format med fysisk tilstedeværelse 

samt i et blended learning-format2 på den netbaserede læreruddannelse3 (NetLU). Her foregår 

store dele af undervisningen i online undervisningsrum. Det tilføjer en ekstra dimension til 

problemstillingen der dermed også bliver mere kompleks: Hvordan kan kontekstualiseret 

teknologiundervisning se ud, når den delvist foregår i en digital, online kontekst? 

 

 

1 Læs evt. mere om forsøget i folkeskolen her: https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse 
2 Blended learning forstås her som kombinationer af e-læring og tilstedeværelsesundervisning, hvor undervisere og 
deltagere er fysisk til stede på samme tid og sted. (Ellermann-Aarslev, 2019) 
3 Man kan læse mere om uddannelsen her: https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/netuddannelse/ 

https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse
https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/netuddannelse/
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Fordi modulet er nyt ved vi ikke meget om hvordan undervisningen gennemføres. Vi ved heller 

ikke, hvordan modulet opleves og forstås af de centrale aktører og deltagere i 

undervisningsrummene i læreruddannelsen: underviserne og de studerende. Og vi ved ikke 

hvordan kontekstualisering forstås og realiseres i undervisningen, eller hvilke behov der er for 

understøttelse af den dimension. Det mener vi at der er brug for at få undersøgt, hvorfor vi i 

denne masterafhandling vil gennemføre en undersøgende designproces, hvor omdrejningspunktet 

er følgende problemformulering: 

 

Problemformulering 

 

➢ Hvordan kan kontekstualisering i undervisningen understøttes i modulet 

“Teknologiforståelse og digital dannelse” på læreruddannelsen, hvor 

undervisningskonteksten veksler mellem fysiske og online undervisningsrum?  

 

To centrale undersøgelsesspørgsmål er: 

➢ Hvilke erfaringer har undervisere og studerende med kontekstualisering i undervisning i 

forbindelse med undervisningen i modulet? 

➢ Hvordan oplever lærerstuderende betydningen af, at der kontekstualiseres i 

undervisningen i modulet? 
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Om undersøgelsens formål og opbygning som en designproces 

I dette afsnit præsenterer vi formålet med undersøgelsen og udfolder, hvordan vi, med inspiration 

fra Design Based Research (DBR) besvarer problemformuleringen gennem en designproces, der 

bl.a. indbefatter en empirisk undersøgelsesfase. Mckenney og Reeves (2013) beskriver 

uddannelsesrettet designforskning på denne måde:  

 

“In educational design research, research and development are integrated to create educational interventions 

that address practical problems. In early stages, this involves analysis of the problem to be addressed. 

Using the findings from a needs and context analysis, together with a clarified problem statement, design 

work commences.” (s. 15) 

 

Med en uddannelsesrettet DBR-tilgang genereres ny viden gennem processer med en 

kombination af både forskning og udvikling som integrerede dele. DBR er en pragmatisk 

forskningstilgang hvor hensigten er at forbedre eksisterende problemer i uddannelsespraksis, og 

den fokuserer derfor direkte på konkrete problemer fra praksis. Men orienteringen mod teori er 

stadig det dominerende perspektiv i et DBR-projekt. (Christensen, Gynther, & Petersen, 2012). 

Mckenney og Reeves (2013) har udarbejdet det de betegner som en generisk model om 

uddannelsesrettet designforskning (se bilag 1). De opererer med tre grundlæggende faser: En 

undersøgelses- og analysefase, en konstruktionsfase og en refleksionsfase, som ligeledes er tre af 

grundelementerne i vores designtilgang. DBR kan også være karakteriseret ved den 

formgivningsproces det er at udvikle, afprøve og forbedre et læringsmiljø, som i vores tilfælde 

handler om undervisning på læreruddannelsen. At bidrage til udvikling af didaktiske designs til et 

læringsmiljø kan derfor indeholde udvikling af nye artefakter (Christensen, Gynther, & Petersen, 

2012). 

 

Opbygning af vores afhandling adskiller sig lidt fra denne tilgang til DBA. Særlige træk ved vores 

designproces er at vi tager udgangspunkt i noget der minder om en klassisk problemformulering, 

som indeholder en indlejret designudfordring. Vores udfordring handler om at få undersøgt 

praksis så vi kan opnå viden om, hvordan undervisningen kan understøttes.  

Med afsæt i vejledning for teknologiforståelsesmodulet (Rehder, et al., 2019) samt 

vores egne erfaringer og viden om uddannelsen har vi fra start rettet fokus på kontekstualisering i 

undervisning på læreruddannelsen. Det er også særligt for vores tilgang til designprocessen at vi 
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indleder undersøgelsen med at rammesætte vores forståelse af kontekstualiseringsbegrebet på 

baggrund af udvalgt teori. Her bliver begreber som erfaringer, læring og meningsskabelse centrale.  

Det primære formål med vores designbaserede tilgang er at designe en teknologi, 

som kan bidrage til at understøtte kontekstualisering i undervisningen. Med henvisning til vores 

problemformulering skal det i givet fald være et artefakt, som kan understøtte didaktiske design4 

af undervisning der har et særligt fokus på kontekstualisering og det at skabe meningsfulde 

undervisnings- og læreprocesser. Teoriudvikling er et sekundært formål; den teoretiske viden, 

designprocessen genererer, anser vi for at være et biprodukt. 

 

Afhandlingen består af tre hoveddele som tilsammen besvarer afhandlingens problemformulering: 

 

Figur 1 - Illustration af de tre hoveddele af afhandlingen 

 

Første og tredje del af afhandlingen svarer på hovedspørgsmålet i problemformuleringen, da vi 

her på baggrund af teori dels præciserer vores forståelse af kontekstualiseringsbegrebet og dels 

designer en konkret prototype på en kontekstualiseringsteknologi. I andel besvarer vi 

underspørgsmålene direkte. Her undersøger vi studerendes og undervisernes oplevelser af og 

erfaringer fra praksis med anvendelse af kvalitative forskningsmetoder. Analyseresultaterne 

 

4 Vores forståelse af didaktisk design begrebet er udfoldet nærmere i kapitel 8 
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kvalificerer og målretter ideudviklingen og konstruktionen af prototypen, så den forhåbentlig 

bliver meningsfuld at anvende i praksis for undervisere og studerende på læreruddannelsen. 

 

Som nævnt er vi inspirerede af metoder fra DBR. Som Christensen, Gynther og Petersen (2012) 

skriver, så er det i et: ”[…] DBR projekt også legitimt og en del af forsknings- og udviklingsprocessen, at forskerne 

kommer med innovationsforslag (i form af prototyper til nye designs), der videreudvikles i et samarbejde med deltagere fra 

praksis.” (s. 7). Det er præcis hvad vi har gjort i denne designbaserede undersøgelse. Faserne, som 

vi har været igennem, kan fint forstås i lyset af en særlig designprocesmodel, vi er inspirerede af i 

projektet, nemlig Designprocesmodellen som er udarbejdet af Ole Sejer Iversen et al. (2019, s. 44) (se 

bilag 2). Modellen anvendes som en del af undervisningen og vejledningen til 

teknologiforståelsesmodulet på læreruddannelsen og har fokus på en didaktisk designtilgang, som 

er målrettet undervisning og skolen. Det er væsentlige grunde til at vi finder den meningsfuld i 

forhold til vores designproces. Vi anlægger ikke helt samme forståelse af hver fase af 

designprocessen som der lægges op til i bogen. Det samme gælder vores anvendelse af DBR-

modellen fra Mckenney og Reeves (2013), som har fokus på forskning. På baggrund af de to 

modeller har vi derimod tilpasset faserne så de matcher formålet og flowet gennem vores 

designproces. Vores anvendte designprocesmodel ses i figur 2 hvor de blå faser efter vores 

mening er kardinalpunkter i designprocessen, hvor processer opstartes, lander eller afsluttes. De 

første to blå faser er således afsæt til de to efterfølgende grønne faser og den sidste blå fase, 

konklusion og perspektivering, der binder en afsluttende sløjfe på hele designprocessen og peger 

på fremtidige perspektiver. Designprocessen er altså foregået som en proces gående fra venstre 

mod højre i modellen.  
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Det er forklaringen på hvorfor der er indsat flere pile i retningen mod højre på den dobbeltrettede 

pil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil her præcisere hvad den enkelte fase i modellen indeholder i hovedtræk.  

 

➢ Problemformulering - Designudfordring: Repræsenterer designprocessens årsag – her 

præsenteres hvad det er vi gerne vil opnå. Det kan være et problem man ønsker at løse, 

men som i vores tilfælde kan designudfordringen også karakteriseres som et forventet 

potentiale, som vi ønsker at realisere. (Iversen, Dindler, & Smith, 2019, s. 47) 

 

➢ Undersøgelse: Fasens formål er at skabe viden om designudfordringen og forstå den 

designsituation/kontekst som vi designer til og hvilken mening vi kan skabe. Kort sagt 

undersøger vi adfærd, oplevelser og kontekst i denne fase i forbindelse med undervisning i 

teknologiforståelsesmodulet på læreruddannelsen. (Iversen, Dindler, & Smith, 2019, s. 

61ff; Mckenney & Reeves, 2013) I denne fase trækker vi på teori for at rammesætte vores 

anvendelse og forståelse af begreberne kontekstualisering og mening. På ”klassisk” 

videnskabelig vis benytter vi også en etnografisk inspireret tilgang med anvendelse af 

semistrukturerede fokusgruppeinterviews og videoobservation af praksis som 

forskningsmetode. Undersøgelsesinterventionerne gennemføres her som et 

iterationsdesign hvor man bevæger sig: ”… fra den ene streng til den næste i mere eller mindre 

planlagte sekvenser, hvor viden og resultater fra undersøgelsen i den ene streng får lov til at informere og forme 

den næste streng.” (Frederiksen, 2015, s. 203). For vores undersøgelsesdesign betyder det 

Ideudvikling 

Konklusion og 

perspektivering 

Undersøgelse 

Problemformulering 

Designudfordring 

Konstruktion 

af Prototype 

Argumentation 

 
Refleksion  

Figur 2 - Designprocesmodel som illustrerer designprocessen i denne afhandling 
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konkret at analysen af hver intervention har indvirket direkte på vores forståelser af, hvad 

det har været vigtigt at fokusere på i den efterfølgende intervention.  

 

➢ Ideudvikling: Her udvikler vi ideer til hvordan et artefakt kan tage sig ud og om hvad 

designsituationen og dermed undervisningen kunne udvikle sig til, hvis vi introducerer et 

øget fokus på kontekstualisering. Baggrunden for ideudvikling er dels den viden som er 

skabt i undersøgelsesfasen, men også den nye viden som skabes gennem et ustruktureret 

interview med en medforfatter til vejledningen for teknologiforståelsesmodulet. I denne 

fase sker der ligeledes idegenereringer, hvor vi forfiner, forbedrer og bearbejder de ideer vi 

får. (Iversen, Dindler, & Smith, 2019, s. 77) 

 

➢ Konstruktion af prototype: Med udgangspunkt i den viden der er genereret i de to 

forudgående faser, er målet her at give form og udtryk til en kontekstualiseringsteknologi. 

Vi arbejde med to eksternaliseringsformer i form af skitser og en prototype; sidstnævnte kan 

både have form som et analogt og/eller et digitalt artefakt. (Iversen, Dindler, & Smith, 

2019, s. 91; Mckenney & Reeves, 2013) 

 

➢ Argumentation: I alle faser argumenterer vi løbende for de metodiske og designmæssige 

valg, vi har truffet. Alligevel er argumentation en selvstændig fase; her samler vi op ved at 

skabe, formulere og diskutere belæg for de valg, som der er truffet igennem 

designprocessen. (Iversen, Dindler, & Smith, 2019, s. 103) 

 

➢ Refleksion: Vi undersøger og reflekterer over konsekvenserne af vores designproces og i 

særlig grad vores kontekstualiseringsteknologi. Her reflekterer og diskuterer vi ud fra 

særligt to rettetheder – introspektion og implikation. Den introspektive rettethed handler 

om den viden og de erfaringer fra designprocessen som har bidraget til en udvikling af os 

selv som designere og forskere. Og endelig reflekterer vi over de implikationer, som vores 

kontekstualiseringsteknologi kan få for undervisningens didaktiske rammedesign. (Iversen, 

Dindler, & Smith, 2019, s. 113; Mckenney & Reeves, 2013) 
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➢ Konklusion og perspektivering: Her besvarer vi afhandlingens problemformulering ved 

kort at formulere de konklusioner, vi kan drage på grundlag af resultaterne fra 

designprocessens øvrige faser. I den perspektiverende del gør vi opmærksom på, hvordan 

opgavens resultater har betydning og relevans og peger på, hvad der fremover kan gøres 

eller undersøges i forhold til emnet. 

 

Designprocesmodellen hos Iversen et al. (2019) er cirkulær og lægger op til at hele processen 

itereres. Det gør vi ikke i vores designproces, men vi itererer i konstruktionsfasen hvor artefaktet 

skal designes i samarbejde med aktører fra praksis. Næste iteration sker når vores prototype i de 

kommende år kommer ud i praksis og bliver testet. Vi har derfor valgt en visuel præsentation, 

som er mere inspireret af designmodellen fra Stanford D. School, der med udgangspunkt i Design 

Thinking har udviklet en ”human-centered design process” med fem trin (se bilag 3). For 

overblikkets skyld er de enkelte faser i processen angivet i parentes ved kapitlerne. 

 

Designprocessens videnskabsteoretiske ramme: Pragmatisme 

Videnskabsteoretisk tager vi blandt andet afsæt i pragmatismen. Den hjælper os med at forstå og 

forklare tanker og logikker bag udformningen af undersøgelsen som en designproces. 

Pragmatisme er en gren af filosofien, som de amerikanske filosoffer Charles Sanders Pierce, 

William James og John Dewey udviklede i slutningen af det nittende århundrede. Det er 

grundlæggende en filosofi om idéer. Det er et udgangspunkt for pragmatisk tænkning, at 

erkendelse ikke kan forstås som en ”objektiv afspejling af virkeligheden” (Bengt-Pedersen, 1999). 

Snarere skal erkendelse forstås som et redskab eller et instrument for mennesket; et instrument, der 

viser sin hensigtsmæssighed i praksis (Legg & Hookway, 2020). John Dewey omtalte sågar selv sin 

pragmatiske filosofi som instrumentalisme. Brinkmann (2006) skriver om Deweys pragmatisme, at 

den er:  

  

”… en almen filosofi om erkendelsen, der hævder, at vores erkendelse af verden ikke består i en passiv 

beskuen af en uforanderlig ydre virkelighed, men snarere udspringer af konkrete situationer, hvor vi på 

den ene eller anden måde er kørt fast. I sådanne situationer må vi aktivt skabe idéer, der forstås som 

problemløsningsinstrumenter snarere end repræsentationer af verden, og med disse idéer søger vi at magte 

situationen og komme videre.” (s. 25) 

  



  

Side 13 af 136 
 

Et eksempel kan være at se vores afhandling i pragmatismens lys. At tilrettelægge en videnskabelig 

undersøgelse som en designproces, der har som sit mål om at udvikle et redskab til det konkrete 

arbejde med at udvikle teknologiforståelsesdidaktik, er netop at anvende videnskabelige 

undersøgelser og erkendelser pragmatisk. Den viden som vi genererer, og de erkendelser som vi 

får undervejs i afhandlingens designfaser, peger i pragmatisk forstand på handlemuligheder; viden 

og erkendelser sætter os i stand til at træffe praktiske valg og til at handle. Med et metablik på 

vores valg af netop pragmatisk filosofi, kan vi se, at vi med pragmatismen får stillet tanker og 

sprog til rådighed, som vi kan anvende som redskaber til vores undersøgelse. For ord og tanker er 

også nyttige redskaber - ja, John Dewey ville måske også kalde dem instrumenter eller teknologier 

- udviklet af mennesket til menneskelig handling. Sprog, tanker, ideer osv. er i den pragmatiske 

filosofi altså ikke anderledes end andre redskaber, mennesket anvender til at handle og agere med 

i verden.  

Vi anvender sprog og tænkning som redskaber i vores undersøgelse. Det er selvsagt 

ikke nye redskaber for os, for vi anvender jo dagligt sprog og tænkning til at undersøge den 

virkelighed, vi befinder os i; til at løse problemer i den og til at handle i den. Det er det 

”redskabssyn” pragmatismen tilbyder os. Vi forstår med den, at alle aspekter af menneskets 

kognitive konstitution er rettet mod menneskelig handlen; dvs. at størrelser som mening; begreber 

om verden; undersøgelse, undren, viden; videnskab; tro osv. bedst kan forstås i lyset af deres 

praktiske funktion for mennesket. Og det er blandt andet denne tanke i pragmatikken – at de 

forskellige former for menneskelig tænkning skal betragtes som handleredskaber – som vi finder 

interessant og forfriskende som udgangspunkt i en undersøgelse, der har teknologiforståelse som 

sit udgangspunkt. For teknologier er redskaber, fremstillet af mennesket til menneskelige formål. 

Det fremstår derfor som et oplagt valg for os at bruge tanker og begreber fra pragmatismen som 

redskaber, der kan hjælpe os i vores arbejde med at skabe en undersøgelse; men også som redskab 

til at forstå, at vi skal forstå undersøgelsens resultater som en del af en handleproces.  

Vi forstår altså pragmatismen som en handlingsfilosofi, der passer med en 

interventionistisk tilgang til videnskab. Vi undersøger for at kunne handle; og derfor indskriver vi 

os rent videnskabeligt i det, som (Mackenzie & Knipe, 2020) kalder for ”det pragmatiske 

paradigme”; men det er vigtigt at vi skelner mellem pragmatisme som filosofi og pragmatisme som 

videnskabelig tilgang: ”Pragmatism is not committed to any one system of philosophy or reality. Pragmatist 

researchers focus on the 'what' and 'how' of the research problem” (Creswell, 2003, s. 11).  
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Med den tilgang er det selve det problem, der skal undersøges, der er det helt centrale:  

 

”The pragmatic paradigm places "the research problem" as central and applies all approaches to 

understanding the problem. With the research question 'central', data collection and analysis methods are 

chosen as those most likely to provide insights into the question with no philosophical loyalty to any 

alternative paradigm.” (Creswell, 2003 i Mackenzie & Knipe, 2020, para. 6).  

 

Filosofier, teorier og metoder står altså helt og holdent i undersøgelsens tjeneste, de er 

instrumenter, intet andet. 

  

Dewey har formuleret interessante tanker om undersøgelse som en særlig menneskelig aktivitet, 

der indgår som en helt normal del af det konkrete menneskelige handlingsrepertoire. 

Undersøgelse er noget vi foretager, når vi står i en situation, vi er usikre overfor. Og den 

usikkerhed kalder på en trang til at forstå, for forståelse fører til, at vi kan handle kvalificeret. Om 

begrebet undersøgelse skrev Dewey selv: ”Undersøgelse er den kontrollerede eller styrede form for 

transformation af en ubestemt situation til en, der er så bestemt i sine konstituerende distinktioner og relationer, at den 

oprindelige situations elementer er omdannet til en forenet enhed” (Dewey, 1938b: 104f i: Brinkmann, 2006, 

s.71). Et eksempel på denne tanke er den undersøgelse, vi selv foretager her: Vi er helt konkret 

usikre på hvordan kontekstualisering i undervisning kan indtænkes meningsfuldt i de forskellige 

undervisningskontekster i teknologiforståelsesmodulet på NetLU. Det er en usikkerhed, vi har 

formuleret som en designudfordring som præciseres i en problemformulering. Den proces, der 

følger formuleringen af problemet, og hvor vi vælger, hvordan vi vil komme videre herfra, er 

undersøgelse i Deweysk forstand.  

Undersøgelse er handling i sig selv; men det er handling, der giver grobund for 

anden og videre handling, og videre handling bygger på undersøgelse; og et konstituerende træk 

ved at undersøge er at spørge. Ja, vi vil med Deweys pragmatisme sige at spørgsmål er en sproglig 

kerneteknologi. Spørgsmål er centrale i hele hans tænkning omkring undersøgelse. Hans pragmatiske 

position var, at undersøgelser, idéer, refleksioner, filosoferen mm. er ”tænketeknologier”, der 

finder sted som en del af - og er rettet mod – specifikke tider og steder (Hickman, 1992). Som 

sådan er undersøgelsestænkning altså, som tidligere nævnt, udviklet til menneskelig handling og 

rettet mod konkrete situationer. Vi vil gerne fastholde den tanke i vores designproces. Målet for 

det er jo bl.a. at udvikle en kontekstualiseringsteknologi der kan understøtte denne ”tænkningens 
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rettethed mod sted og tid”. Designet er således et forsøg på at transformere en tanke til 

materialitet.  

  

Tænkning er teknologi  

Om forholdet mellem redskaber og deres formål skrev Dewey:  

 

”Consider the bare possibility that tools and works of art give the key to the question at hand: that works 

and tools of art are precisely the sought-for alternative to physical and metaphysical entities. On this 

possibility, the ignoring of the characteristic features of this kind of thing is responsible for the unsettled 

and persistent controversy. Manufactured articles do not exist without human intervention; they do not 

come into being without an end in view. But when they exist and operate, they are just as realistic, just as 

free from dependence upon psychical states (to say nothing of their not being psychical states) as any other 

physical things …. They are simply prior natural things reshaped for the sake of entering effectively into 

some type of behavior.” (Dewey, 1916 p. 92 i: Hickman, 1992).  

 

Man kan med Dewey spørge, om det, at vi sanser materielle eller semiotiske redskaber før vi 

forstår tænkningen bag dem, er grunden til, at vi helt adskiller teknologi som tænkning fra teknologi som 

materialitet. På et helt konkret og praktisk plan ser vi et eksempel på den skelnen i vejledningen til 

teknologiforståelsesmodulet, hvor temaet ”computationel tænkning” (Rehder, et al., 2019) ses 

som en helt særlig form for teknologiassocieret tænkning i modsætning til alle de andre former for 

tænkninger i det menneskelige repertoire. Dewey ville formentlig mene at det er en ufrugtbar 

indsnævring af teknologibegrebets rækkevidde: Tænkning i det hele taget er teknologi, ja,  

John Deweys filosofi kan reelt forstås som en teknologi-filosofi (Brinkmann, 2006) (Hickman, 

1992).  
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Figur 7 - Kontekst-teknologi som tænkning-teknologi som materialitet 

  

Modellen her er et forsøg på at illustrere Deweys tænkning. I den skelnes der mellem teknologi 

som menneskets repertoire af tænkninger, f.eks. idéer, teorier, undersøgelser mm. og teknologi 

som materielle eller semiotiske repræsentationer.  

  

Deweys tanker om kernebegreberne kontekst, undersøgelse og teknologi er også inspirerende som 

læringsteoretisk grundlag for vores undersøgelse. Kontekstens betydning for erfaringsdannelsen 

hos den lærende og erkendelsen af at undersøgelse er tænketeknologi, forstået som et praktisk 

redskab i det menneskelige repertoire af handlemuligheder, giver os et sprog til at beskrive og 

forstå undersøgelsens data. Men Deweys rolle i vores undersøgelse er ikke kun at tilbyde os måder 

at forstå kontekstbegrebets rolle i undervisning og læring. Hans tanker om undervisning og læring 

generelt er også inspirerende, hvorfor han får en dobbeltrolle i afhandlingen: Han giver os et 

konkret sprog til at undersøge og forstå kontekstbegrebet med, og han giver os samtidigt et 

læringsteoretisk udgangspunkt.  

Metodisk giver en pragmatisk tilgang os et perspektiv på designprocessens funktion, 

som er en anden end andre tilgange til undersøgelser. Således er endemålet ikke (kun) at blive 

klogere og få mere indsigt i undersøgelsens genstandsfelt; det er også at sætte os i stand til at 

udvikle nye didaktiske designs til vores professionspraksis. Empirisk sætter pragmatismen os i 

stand til at begrunde vores valg og til at få øje på de teknologiske og didaktiske aspekter i de tre 

undervisningsrum på NetLU, f.eks. materielle, semantiske og sproglige. 
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John Dewey er således en gennemgående figur på centrale områder af undersøgelsen: Han har 

formuleret et filosofisk grundlag, et læringsteoretisk grundlag og et syn på produkt og design, som 

vi finder relevant for en læreruddannelseskontekst. Filosofisk, fordi pragmatismen er orienteret 

mod handling og refleksion, hvilket passer godt til en professionsuddannelse, hvor netop dén 

kombination udtrykker en central del af fagligheden: En lærer skal kunne reflektere over og 

begrunde sine professionelle handlinger. Læringsteoretisk, fordi Deweys tanker om at dyb læring 

finder sted, når den lærende undersøger og producerer, har vist sig robust: Dewey er stadig aktuel, 

selvom mange af hans tanker om læring er over 100 år gamle. Og så fordi vi ser gode perspektiver 

i at kombinere Deweys læringssyn med et socialkonstruktivistisk ditto, så vi også kan få tilføjet et 

interaktionsperspektiv. Analytisk, fordi hans meningsbegreb sammen med Wengers (2004) er den 

videnskabsteoretiske ækvivalent til det didaktiske begreb, vi interesserer os for i denne 

undersøgelse, nemlig kontekstualisering. Overordnet kan man altså sige at pragmatismen med sit 

handlingsperspektiv hjælper os med få øje på relevant læringsteori og undersøgelsesdesign. 

 

Litteraturreview 

For at få et indblik i forskningen i kontekstualisering i undervisning der foregår i blended learning 

format, og for at kunne forstå hvor vores afhandling placerer sig i det lys, har vi foretaget et 

litteraturreview. Vi har søgt på både dansk og engelsk; og vi har valgt at indsnævre vores søgning 

til en kombination af de tre begreber: ”kontekstualiseret” og ”undervisning” og ”blended learning”/ 

”contextualized” and “teaching” and “blended learning”, for vi placerer afhandlingens fokus dels inden 

for ‘kontekstens betydning for undervisning’, dels inden for ‘blended learning’. Der var ingen 

resultater af søgningen på dansk, men søgningen på engelsk resulterede i først syv resultater, 

hvoraf de to måtte sorteres fra som helt irrelevante, fordi deres undervisningskontekster var for 

fjerne fra vores. Derfor de fem resultater, der fremgår af skemaet. 
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Det træder frem at de ovenstående studier primært placerer sig inden for blended learning og 

sekundært inden for kontekstualisering i undervisning. Her placerer vores studie sig anderledes, 

for vi har kontekstualisering i undervisning som det, vi primært interesserer os for. Studierne 

ovenfor udspringer af hhv. grundskole-, gymnasie- og universitetskontekster. Vores studie 

udspringer af læreruddannelsen. Således bidrager vores studie med kombinationen 

kontekstualisering i undervisning i læreruddannelsen som et nyt perspektiv. 
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Kapitel 2 – Hvad karakteriserer Netbaseret læreruddannelse og 

Teknologiforståelsesmodulet? (Undersøgelsesfasen) 

I afhandlingen retter vi fokus mod undervisningen i teknologiforståelsesmodulet på NetLU ved 

KP. NetLU blev introduceret i 2014, og uddannelsen er udformet efter en blended learning-

tænkning med fleksible undervisnings- og arbejdsformer, der veksler mellem online- og fysisk 

tilstedeværelse.  

 

Om uddannelsens blended learning format 

Som “forskere” er vi optagede af hvordan online undervisning og fysisk 

tilstedeværelsesundervisning komplimenterer hinanden, og særligt hvordan kontekstualiseringer 

udfoldes i praksis i de forskellige undervisningsrum.  

Figur 3 illustrerer fordelingen af de tre undervisningsrum på uddannelsen5.  

 

 

Figur 3 - Undervisningsrum og deres fordeling på Netbaseret læreruddannelse 

Den fysiske tilstedeværelsesundervisning fylder ca. 35% af undervisningen i et modul. Studerende 

læser tre fagmoduler pr. semester. Et modul ligger om fredagen og de to øvrige to ligger i 

forlængelse af hinanden om lørdagen. 

 

5 Information om uddannelsen har vi hentet fra uddannelsens hjemmeside: https://bit.ly/2JmbWei  

35%

25%

40%

Undervisningsrum på Netbaseret 
læreruddannelse

Fysisk tilstedeværelsesundervisning
- fysisk fremmøde på
uddannelsesstedet

Synkron online undervisning -
mandag, tirsdag, onsdag eller
torsdag kl. 18-21

Asynkron online undervisning -
opgaver, diskussioner,
gruppearbejde, vejledning mv.

https://bit.ly/2JmbWei
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Synkron online undervisning indebærer at alle studerende er til stede i samme tidsrum online. 

Underviseren befinder sig i særlige lokaler på uddannelsen, som er indrettet med udstyr til 

formålet. De studerende deltager hjemmefra eller et andet selvvalgt sted med en 

internetforbindelse. Især det virtuelle klasserums kommunikations- og samarbejdsmuligheder 

kræver nogle særlige didaktiske overvejelser fra underviserens side. Didaktiske greb kan f.eks. 

være forelæsninger, vejledning i grupper eller gruppearbejde, studerende der fremlægger for 

hinanden m.m. Der tilbydes synkron onlineundervisning min. fire gange pr. fagmodul i et 

semester svarende til ca. 25% af det samlede antal lektioner i et fag. Her er to billeder fra hhv. 

studerendes og underviseres perspektiv i undervisningen: 

 

 

Figur 4 - Visualisering af undervisningen, studerendes perspektiv 
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Figur 5 - Visualisering af undervisningen, underviserens perspektiv 

 

De studerende har asynkron online undervisning enten i sammenhæng med eller i tiden mellem 

den fysiske tilstedeværelsesundervisning og synkron onlineundervisning. Undervisningen er 

opdelt i undervisningsforløb med læringsaktiviteter der fordeler sig hen over indholdsområderne i 

et fagmodul. Netundervisning følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige 

diskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde mv.  

 

Nu zoomer vi ind på omdrejningspunktet for vores undersøgelse, specialiseringsmodulet 

Teknologiforståelse og digital dannelse, herefter kaldet teknologiforståelsesmodulet. 

 

Hvad karakteriserer teknologiforståelsesmodulet? 

Med afsæt i en ambition om at være den mest nytænkende og innovative læreruddannelse, har 

København Professionshøjskole søsat et obligatorisk modul for alle lærerstuderende, der starter 

på læreruddannelsen fra efteråret 2019. Modulet er et landsdækkende sektorprojekt hvor samtlige 

professionshøjskoler er involverede. (Underviserne på læreruddannelsen får et digitalt løft, 2020) 

Om modulet udtaler dekan Jakob Harder at:  
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” Københavns Professionshøjskole er Danmarks største læreruddannelse, og vi har også en ambition om 

at være den mest nytænkende og innovative læreruddannelse. Derfor indfører vi fra dette skoleår et nyt 

modul på læreruddannelsen, som vi kalder 'Teknologiforståelse og digital dannelse'. Modulet bliver 

obligatorisk for alle lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole – både på Vesterbro, 

Frederiksberg, Helsingør og Rønne. Det svarer til ca. 800-900 lærerstuderende per årgang.” (Debat: 

Derfor skal læreruddannelsen være mere digital, 2019) 

 

Udover at uddannelsen får et digitalt kompetenceløft, er der med modulet også et ønske om at 

sikre at alle studerende på læreruddannelsen bliver rustet til at navigere i den digitaliserede 

virkelighed, som venter dem som lærere i grundskolen. Modulet kan både studeres på den 

almindelig læreruddannelse med fysisk tilstedeværelsesundervisning i dagtimerne og på NetLU.  

 

Som beskrevet i læreruddannelsens studieordning (Studieordninger, u.d., s. 286) for modulet, har 

modulet fire indholdsområder: 

➢ Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering 

➢ Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og grundskoledidaktik 

➢ Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens 

➢ Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion 

 

De fire indholdsområder udtrykker læreruddannelsens formelle forståelse af hvad der kendetegner 

teknologiforståelsesfaglighed hos lærere i skolen i dag. Modulet anser vi som et historisk skridt for 

læreruddannelsen mod at anerkende teknologifaglighed som en væsentlig del af den faglighed, 

nutidens lærere skal besidde.  

 

I kapitel 3 præsenteres nogle centrale teorier og begreber som vi vil afklare for senere at kunne 

anvende dem meningsfuldt og præcist gennem designundersøgelsens faser. 
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Kapitel 3. Undersøgelsens centrale teorier og begreber 

(Undersøgelsesfasen) 

I dette kapitel søger vi at afklare betydningen af begrebet kontekstualisering. Det gør vi fordi 

vores interesse for kontekstualisering som didaktisk fænomen er det, der binder hele afhandlingen 

sammen. En afklaring af begrebets betydningsindhold giver os et teoretisk og sprogligt 

udgangspunkt for de næste dele af afhandlingen. Vi ser altså afklaringen i dette kapitel som en 

nødvendighed; et sprog om kontekstualisering er en afgørende forudsætning for at vi kan forstå 

de kommende processer i arbejdet bedre.  

Som det fremgår af vores litteraturreview, er kontekstualisering i undervisning ikke 

et felt, der er undersøgt særligt meget. Kontekstualisering er et begreb som vi fra undervisning i 

læreruddannelse og skole associerer med sprogpædagogik og –didaktik; og vi møder det bl.a. i 

Gramma3-forskningsprojektet, der undersøger grammatikundervisning i danske skoler (Kabel, 

Vedsgaard Christensen, & Storgaard Brok, 2019). Dén forbindelse kan skyldes at 

kontekstbegrebet i sig selv anvendes i lingvistik til at beskrive sprogs omgivelser. Et andet og nært 

beslægtet begreb, der i øvrigt optræder i rigt mål i humanistisk og samfundsvidenskabelig 

forskning, er mening. Som vi ser det, har kontekstualisering og mening så meget med hinanden at 

gøre, at de på mange måder må opfattes som et begrebspar, svære at skille fra hinanden.  

Et tredje vigtigt begreb i dette kapitel er erfaring. Det er et centralt begreb i John 

Deweys læringsfilosofi, og vi ser det som et begreb der er både naturligt og nært knyttet til mening 

og kontekstualisering. Således er det Deweys erfaringsbegreb, vi vil knytte an til efter afsnittene 

om kontekstualisering og mening. Et fjerde og sidste begreb vi vil undersøge i kapitlet, er afledt af 

erfaring. Det handler om erfaringsviden, der også vil blive belyst med hjælp fra Dewey. 

 

Kontekstualisering 

Begrebet kontekstualisering, afledt af kontekst, optræder 15 gange i undervisningsvejledningen til 

teknologiforståelsesmodulet. Og det skal tilføjes at ”kontekst” som rodmorfem optræder i alt 37 

gange i teksten. Kontekstualisering fremhæves i et selvstændigt afsnit helt eksplicit som et centralt 

begreb, der skal forstås på en bestemt måde rent didaktisk: ”Kontekstualiseringen er et forsøg på at 

skabe en generel forståelsesramme og diskurs omkring indholdsområdet og derigennem forklare de meget konkrete, 

underliggende temaer i indholdsområderne. Dermed retter kontekstualiseringerne sig mod det, man kunne kalde det 

store hvorfor.” (Rehder, et al., 2019, s. 6). Med formuleringen diskurs omkring indholdsområdet kan vi 
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forstå at kontekstualisering er noget, man kan gøre med sproget. Det gælder også formuleringen 

... forklare de meget konkrete, underliggende temaer i indholdsområderne. Her er forklaring tilsyneladende et 

kernebegreb. Således peger ”kontekstualisering” i vejledningen på en didaktik, hvor det sproglige 

indtager en central rolle; det handler om diskurs og forklaring. Den tanke vil vi nu forsøge at 

udfolde. 

 

I Den Store Danske Encyklopædi (DSDE) står der følgende om begrebet kontekst: 

”kontekst, sproglig sammenhæng, som et ord eller udtryk indgår i; i pragmatisklingvistik også om den ikke-

sproglige situation, som kommunikationen foregår i.” (Holm-Larsen, 2020). Med definitionen fra DSDE 

kan vi forstå at kontekstbegrebet er flertydigt. Det anvendes til at forbinde sproglige størrelser 

med deres kommunikative sammenhænge, altså det der skabes i tekster; men det anvendes også til 

at forbinde tekst og kommunikationen med dens ”ikke-sproglige” situation.  

Vi møder en lignende definition hos Tom Bartlett, der taler for at vi må operere 

med et ”mangefacetteret kontekstbegreb”, der må integrere: ”... den kontekst, der skabes direkte i og med 

sprog, og de materielle, interpersonelle og sociokulturelle omgivelser […] min term ”omgivelser” refererer til alt, der 

eksisterer uden for teksten, men som kan påvirke den på den ene eller den anden måde, fra tidspunktet på dagen til de 

talendes etniske gruppering og dennes sociokulturelle historie.” (Bartlett, 2016, i Kabel og Brok, 2018, deres 

oversættelse). For Bartlett kan kontekstbegrebet altså forstås og anvendes om både sproglige og 

før-sproglige sammenhænge og situationer. I det lys er kontekst altså det der omgiver tekst og 

sprog. Og det er en sammenhæng der, hvis underviseren har blik for den, kan udnyttes i 

undervisningssammenhænge. 

 I en undersøgelse af grammatikundervisning i skoler i England, fandt Debra Myhill 

et al., at kontekstualiseret grammatikundervisning havde signifikant positiv indvirkning på elevers 

skrivning og metasproglige forståelse (Myhill, Jones, Lines, & Watson, 2011). I de undersøgte 

undervisningssituationer betød ’kontekstualisering’, at arbejdet med forskellige grammatiske 

størrelser tog udgangspunkt i og blev relateret til deres tekst- og kommunikationssammenhænge. 

Der blev altså ikke arbejdet isoleret med grammatiske størrelser som f.eks. bøjning af verber i 

skemaer eller stavning af ord fra mere eller mindre tilfældige ordlister. Det var centralt, at arbejdet 

med grammatikken foregik, så de kommunikative sammenhænge grammatikken var en del af, var 

transparente for eleven. På den måde kunne grammatikken ses i lyset af de sproglige valg, man 

kan træffe i kommunikationssammenhænge. Og dette bevidste didaktiske valg – arbejdet med 

grammatikken i kontekst – kalder Myhill et al. (2011) kontekstualiseret grammatikundervisning.  

http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Semantik_og_pragmatik/pragmatik
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Sprogvidenskab%2c_overbegreber/lingvistik
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Bragt ind i en undervisningssammenhæng får kontekstbegrebet altså udvidet sin 

betydningshorisont; det skyldes at undervisning ikke er et mål i sig selv. Man kan sige, at 

undervisning netop handler om at skabe betingelser for læring til andre kontekster end 

undervisningskonteksten hos den lærende, og at det netop er dette, undervisning på forskellige 

måder søger at adressere. Når der i undervisning kobles tydeligt mellem et fagligt stof og de 

omgivelser, det kan forstås i, er der altså tale om kontekstualiseret undervisning, dvs. 

kontekstualisering. I en teknologiforståelsesundervisning hvor der f.eks. arbejdes med 

programmering, der er isoleret fra sine omgivelser, kan man tale om det modsatte: 

dekontekstualiseret teknologiforståelsesundervisning. Det er i dette lys, vi forstår begrebet 

kontekstualisering, som det optræder i vejledningen til teknologiforståelsesmodulet. Når det 

betones, at der skal arbejdes kontekstualiseret med de forskellige indholdsområder i 

teknologiforståelsesmodulet, betyder det, at deres omgivelser og sammenhænge skal være tydelige 

for de studerende. Og alt dette: Den tydelige kobling af indhold og erfaringsverden, samler sig i 

det, vi vil kalde for meningsfuld undervisning. 

 

Mening i undervisning 

Jerome Bruner, Etienne Wenger, Knud Illeris og John Dewey tilbyder os forklaringer på 

meningsbegrebet fra hhv. et psykologisk, et sociologisk, et lærings- og et undervisningsperspektiv. 

Alle fire forstår mening som et produkt af mellemmenneskelig aktivitet, dvs. som noget, der 

knytter sig til interaktion og dermed samspillet med omverdenen.  

Bruner fremhæver individets trang til at organisere erfaringer narrativt som et vigtigt 

led i meaning-making (Bruner, 1999, s. 21-24), meningsskabelsesprocessen. Det er en proces, hvor 

sprog og mening knyttes tæt sammen; det er i sproget, at meningen får sin form, kan man sige. 

Som Bruner ser det, er mening en omstændighed ved den menneskelige konstitution; vi er fra et 

meget tidligt tidspunkt i tilværelsen ’klar til mening’:  

 

”Ikke overraskende finder jeg derfor, at argumentationen for, hvordan vi ’indtræder i sproget’, må hvile på 

et selektivt sæt af førsproglige ’meningsparatheder’. Dermed mener jeg, at der er visse klasser af mening, 

mennesket fra fødslen er indstillet på og aktivt søger efter. Forud for sproget eksisterer disse i primitiv 

form som førsproglige verdensrepræsentationer, hvis fulde virkeliggørelse afhænger af det kulturelle værktøj 

sproget.” (Bruner, 1999, s. 74). 
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Som individer har vi altså en indbygget ’længsel’ efter mening, en særlig ’parathed’. Det er en 

længsel vi som individer hele tiden søger at realisere i et meningsarbejde, og det er en størrelse, 

der finder sin form i og med sproget.  

 

Et socialt blik på mening får vi også fra Wenger6. Som element i mellemmenneskelig interaktion, 

er mening både produkt af og genstand for forhandling. Meningsforhandling kalder Wenger det:  

 

”Meningsforhandlingen er en proces, der dannes af mange forskellige elementer og påvirker disse elementer. 

Denne forhandling forandrer derfor konstant de situationer, den giver mening, og påvirker alle deltagere. 

[…] Den meningsfuldhed, der karakteriserer vores engagement i verden, er ikke tingenes tilstand, men en 

kontinuerlig genforhandlingsproces.” (Wenger, 2004, s. 68).  

 

Mening skal altså forstås som et begreb der beskriver en dynamisk relation mellem mennesket og 

de kontekster, det befinder sig i, dvs. dets verden – og andre mennesker. Meningsforhandling er 

for Wenger en dynamisk, konstruerende og vedvarende proces for både individet og fællesskabet. 

Udkommet af forhandlingen er den mening der således er: ”… en betegnelse for vores (skiftende) evne til 

– individuelt og kollektivt – at opleve vores liv og verden som meningsfuld.” (Wenger, 2004, s. 15). Vi kan 

godt lide forhandlingsbilledet; dette at der både er en indre og ydre interaktion med et mål for øje. 

Og når Wenger direkte skriver, at mening i sidste instans er: ”… det, læringen skal producere” 

(Wenger, 2004, s. 14), identificerer han mening som det centrale mål for læring. At det handler om 

handel, en udveksling mellem mindst to parter, og at handlens centrale produkt er mening, er en 

stærk metafor.  

 

Begrebet praksis er også centralt for Wenger. Praksis dækker over den sociale proces, hvor 

igennem vi oplever verden, og med hvilken vi forsøger at skabe mening i hverdagen. Denne 

mening skabes ved meningsforhandling. Meningsforhandling er kendetegnet ved to processer: 

deltagelse og tingsliggørelse. Deltagelse indbefatter ikke nødvendigvis samarbejde og kan også 

være forbundet med relationer som ikke er positive. Deltagelse karakteriseres ved gensidig 

genkendelse.  

 

6 Bruner har også et socialt blik på mening. 
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Når vi deltager i en dialog med andre, former vi gennem dialogen vores oplevelse af verden 

omkring os. Udover deltagelse bidrager tingsliggørelse til at konstituere meningsforhandling. 

Tingsliggørelse betyder at vi projicerer vores mening ud i verden, hvormed den opnår sit eget liv. 

Tingsliggørelse er altså fysiske konstruktioner. 

 

Knud Illeris tilføjer et væsentligt perspektiv på mening for os når han i forlængelse af netop 

Bruners og Wengers udlægninger tilføjer en lærings- og indholdsdimension. Han forklarer mening 

som et begreb, der er synonymt med ’sammenhængende forståelse’:  

 

”Igennem indholdsdimensionen udvikles den lærendes indsigt, forståelse og formåen – hvad den lærende 

ved og forstår og kan. Det, vi tilstræber os at opnå her, er dels at skabe mening, dvs. en sammenhængende 

forståelse af tilværelsens forskellige forhold (jf. fx Bruner 1999, Wenger 2004), dels at opøve mestring i 

form af de færdigheder og måder at forholde os på, der sætter os i stand til at tackle tilværelsens praktiske 

udfordringer.” (Illeris, 2007, s. 40).  

 

For individets læring er mening altså en indre stræben efter sammenhæng i tilværelsen, men det er 

også et socialt projekt, for Illeris fortsætter:  

 

”I samme grad som dette lykkes for os, udvikler vi som helhed vores funktionalitet, dvs. vores evne til at 

fungere hensigtsmæssigt i de forskellige sammenhænge, vi indgår i – en hensigtsmæssighed, der umiddelbart 

er knyttet til vores placering og interesser i den aktuelle situation i forhold til vores forudsætninger og 

fremtidsperspektiver, men som i sidste ende, ligesom læringen i det hele taget, er relateret til individets og 

artens overlevelsesmuligheder.” (Illeris, Læring, 2007, s. 40).  

 

Mening er altså et komplekst begreb, der knytter sig til indhold, og som både kan forstås i 

individpsykologiske og sociale perspektiver. For Illeris er det væsentligt at man adskiller læring fra 

undervisning. Det vil vi også gøre her, for med Illeris mener vi ikke at der på nogen måde kan 

forventes et et-til-et-forhold mellem det, der undervises i i en undervisningssituation og det, der 

læres af den lærende. På den anden side er undervisningens formål jo netop læring; og i denne 

afhandling er vi optaget af netop undervisning, mening og læring. 
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Hos John Dewey ser vi de tre begreber samle sig på en brugbar måde for vores arbejde med 

kontekstualisering når vi læser hans udlægning af meningsfuld undervisning:  

 

”A primary responsibility of educators is that they not only be aware of the general principle of the 

shaping of actual experience by environing conditions, but that they also recognize in the concrete what 

surroundings are conducive to having experiences that lead to growth. Above all, they should know how to 

utilize the surroundings, physical and social, that exist so as to extract from them all that they have to 

contribute to building up experiences that are worth while.” (Dewey, 2015, s. 40).  

 

Det er interessant at Dewey nævner undervisningens omgivelser som noget, der kan give anledning 

til vækst (og læring) hos eleven. Vi associerer ’surroundings’ med kontekst; for Dewey er det altså 

et grundlæggende ansvar for undervisere at forstå kontekstens helt centrale betydning for elevens 

erfaringsdannelse, det gælder om at udnytte omgivelsernes muligheder bedst muligt, så de 

bidrager og understøtter værdifuld erfaringsdannelse hos den, der lærer. Denne ”udnyttelse af 

omgivelserne” kan vi – for at gribe tilbage til kontekstualiseringsafsnittet - kalde kontekstualiseret 

undervisning (jf. Myhill et al. 2011)- i betydning af der foretages kontekstualiseringer i 

undervisning - og modsætningen hertil er det, vi har kaldt dekontekstualiseret undervisning.  

 

Erfaring hos Dewey 

Erfaring ser Dewey som noget, der er spændt ud mellem aktivitet og passivitet: ”Når vi erfarer noget, 

reagerer vi på det, vi gør noget aktivt ved det, og dernæst tåler eller underkaster vi os konsekvenserne. Vi gør noget 

ved forholdene, og dernæst gør de noget ved os. Det er det, der tænkes på” (Dewey, Demokrati og uddannelse, 

2005, s. 157). Forklaret på denne måde forstår vi at erfaring er en permanent proces i 

menneskelivet. Vi er skiftevis aktivt handlende og passivt deltagende. Det gælder ikke mindst, hvis 

man ser erfaring i lyset af læring:  

 

”At ’lære af erfaringen’ er at skabe en baglæns og en forlæns forbindelse mellem det, vi gør, og det, vi som 

konsekvens heraf nyder eller lider under. Under sådanne betingelser bliver handlingen forsøgende, et 

eksperiment med verden for at finde ud af, hvordan den er, og underkastelsen bliver til undervisning, en 

opdagelse af, hvordan tingene hænger sammen. To pædagogisk vigtige konklusioner følger heraf: (1) 

Erfaring er først og fremmest et aktivt og et passivt forhold; den er ikke først og fremmest kognitiv. Men 

(2) graden af værdien af en erfaring består i graden af erkendelsen af relationer og sammenhænge, som den 
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fører til. Den indbefatter erkendelse i det omfang, den er kumulativ, efterlader noget eller har mening” 

(Dewey, 2005, s. 158).  

 

Erfaring har altså noget at gøre med erkendelser af sammenhænge og mening. Det er en konstatering der 

har betydning for undervisning. Hvis undervisning skal opleves som meningsfuld, må den tage 

udgangspunkt i den lærendes erfaringer (eller forforståelse jf. Gadamer (2004)) – og give den 

lærende mulighed for at få nye erkendelser gennem aktiv handlen. Men hvilken form for viden 

tilegner de studerende sig gennem arbejdet med praktiske aktiviteter? Det ser vi blandt andet 

nærmere på nu. 

 

Erfaringsviden hos Dewey 

Vi finder John Deweys udfoldede forklaring af erfaringsviden interessant og relevant i forbindelse 

med kontekstualiseringsbegrebet. (Dewey, 2005, s. 277 ff; Beck, Kaspersen, & Paulsen, 2014). For 

Dewey er erfaringsviden den form for viden, man erhverver sig gennem arbejdet med praktiske 

aktiviteter og gøremål: ”Erfaring er i virkeligheden et spørgsmål om aktiviteter, instinktive og impulsive, som 

interagerer med tingene.” (Dewey, 2005, s. 284). Man kan tale om gøre-viden. Det er en viden, den 

lærende tilegner sig i en konkret kontekst; og man kan på den måde sige, at konteksten er arena 

for erfaringsviden.  

 Erkendelsesviden er en videnskategori, der kontrasterer erfaringsviden (Dewey, 2005). 

Det er teoretisk og principiel viden, som man typisk præsenteres for i tekstform. Det er altså en 

form for viden som man opnår f.eks. ved at læse. Her er videnstilegnelsen ikke et resultat af 

praktisk gøren i konkrete kontekster. Den er med et andet ord dekontekstualiseret. Det er en 

viden, der historisk har højere status end erfaringsviden, Dewey forklarer, hvordan antikkens 

filosoffer forstod forskellen: 

 

”Filosofferne foretog hurtigt visse generaliseringer på baggrund af disse forhold. Sanserne forbindes med 

begær, behov og lyster. De begriber ikke tingenes virkelighed, men den relation, ting har til vores lyst og 

smerte, til tilfredsstillelsen af behov og kroppens velbefindende. De er blot vigtige for kroppens liv, der blot 

er et fikseret substrat for en højere livsform. Erfaringen har derfor en definitiv materiel karakter og har at 

gøre med fysiske ting i relation til kroppen. Som kontrast hertil begriber fornuften eller videnskaben det 

immaterielle, det ideelle, det åndelige. Der er noget moralsk farligt ved erfaringen, hvilket ord som sensuel, 
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kødelig, materiel, verdslig og interesse antyder, mens den rene fornuft og ånd er forbundet med noget 

moralsk prisværdigt.” (Dewey, 2005, s. 279).  

 

Det står klart at Dewey synes, at denne kategorielle skelnen mellem vidensformer er både upræcis, 

unyttig og kontraproduktiv. For Dewey er det ligeværdige kategorier, der skal forbindes: ”Det 

logiske resultat er en ny erfaringsfilosofi og en ny erkendelsesteori, en filosofi, der ikke længere sætter erfaring i 

modsætning til rationel viden og rationelle forklaringer.” (Dewey, 2005, s. 287). Rent praktisk betyder det at 

videnstilegnelse er en refleksiv proces, hvor det praktiske og handlingsorienterede er nøje 

forbundet med refleksion over det, man gør. 

 

Gennemgangen af centrale begreber der knytter sig til kontekstualisering fører os frem til at ville 

belyse begrebet inden for en mere samlet læringsteoretisk ramme – det ser vi nærmere på i næste 

afsnit. 

 

Konstruktivistisk videnskabs- og læringsteori 

Vi opererer med en konstruktivistisk tilgang, for det er en tænkning, der gennem mange års 

pædagogisk tænkning og forskning har vist sig robust. Således mener vi at de elementer i Deweys 

tænkning, vi har trukket frem hidtil, gør det helt rimeligt at identificere ham som konstruktivistisk 

tænker. Først vil vi give et signalement af konstruktivismen, særligt socialkonstruktivismen. 

Som vi ser det, giver Dewey, Bruner, Wenger og Illeris forskellige bidrag til 

forståelse og udvikling af konstruktivistisk teori. Konkret har de fire givet os et sprog som vi kan 

bruge til at beskrive og forstå begreberne kontekstualisering, mening og erfaring igennem. Det er 

en begrebstriade der udspringer af forskellige variationer af det, vi samlende identificerer som 

konstruktivisme. Det er fordi, de fire tænkere alle anerkender et skel mellem det 

individpsykologiske og det sociale. I lyset af deres forståelser ser vi læring som noget, der 

konstrueres i et kompliceret, dynamisk samspil mellem individet og omverdenen. Det er 

forskellige aspekter af de dynamikker, vi nu vil gennemgå, men med stadigt fokus på 

kontekstualiseringsbegrebet.  

For Dewey er det karakteristisk for mennesket, at det er et aktivt handlende væsen, 

som befinder sig i en tæt symbiose med sin verden. Det er afgørende for mennesket at det 

konstant udvikler ny viden for at kunne handle hensigtsmæssigt. Man kan sige, at det at undersøge 

for at udvikle viden og ideer om sig selv og sin omverden er en artsstrategi; vi undersøger og skaber 
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viden, fordi vi skal. Viden træder frem i form af erfaringer og erkendelser; begge dele skabt 

gennem aktiv, undersøgende handlinger. Nøglebegreberne er erfaring og undersøgelse. Dewey 

bruger begrebet ’inquiry’, som er svært for os at oversætte til dansk; ifølge Sverre Moe forklarer 

Dewey inquiry som: ”den kontrollerede eller målrettede transformation af en ubestemt situation til en situation, 

som ved hjælp af sine grundlæggende distinktioner og relationer er så bestemt, at elementerne i den oprindelige 

situation forvandles til en enhedslig helhed” (Dewey, 1991 i: Madsen & Munch, 2008). 

Kontekstualisering spiller en rolle i ’den målrettede transformation’, fordi den kobler ny viden 

med kontekst, og det er i den operation, at transformationen til erkendelsesviden kan finde sted.  

Bruner pointerer, at vi konstruerer verden gennem vores sproglige handlinger og 

ved at konstruere narrativer i social interaktion (Bruner, 2003). Erkendelsesteoretisk betyder det, 

at vi betragter: “vores erkendelse [som] formet af de sociale omstændigheder omkring erkendelsesprocessen, ikke 

af erkendelsens genstand” og ontologisk, at vi betragter “erkendelsens genstand [som] formet af 

erkendelsesprocesserne.” (Collin, 2017, p. 283). I socialkonstruktivistisk forståelse vil oplevelsen af 

virkelighed bero på sproglige sociale konstruktioner. Sproget har i denne forstand vid betydning, 

hvor alt omkring os er sprog – begreber og disses denotationer samt konnotationer er opstået 

som følge af sprogets nødvendighed i relationel kontekst mellem aktører og strukturer; mellem 

subjekter og objekter. Bertilsson (1998, s.17) formulerer det således: “Virkeligheden er en “social 

konstruktion” og skal studeres som meningsskabende processer”. Med dette kan vi også forstå 

kontekstualisering som en sproglig størrelse; den transformation, som Dewey er optaget af, er i 

høj grad sproglig. De potentielle meninger, som kontekstualisering kan give anledning til, er for 

Wenger genstand for forhandling i en interpersonel interaktion. Mening er altså også, som 

tidligere nævnt, en ”social aftale” mellem mennesker.  

Sprogets grundlæggende funktion er altså social, det er et interaktionsredskab, 

udviklet til meningsforhandling. Konstruktivisme og socialkonstruktivisme er ikke læringsteorier, 

men derimod erkendelsesteoretiske og filosofiske positioner. De varetager, som beskrevet 

ovenfor, særlige positioner der siger noget om, hvordan verden er (på et ontologisk niveau), og 

hvordan mennesket erkender, hvad verden er (det epistemologiske niveau). (Beck, Kaspersen, & 

Paulsen, 2014b, s. 379). Når vi vælger at introducere særligt socialkonstruktivismen som vores 

videnskabsteoretiske ståsted ovenfor, så er det fordi at læring er tæt beslægtet med erkendelse, og 

at der i dag også tales om socialkonstruktivistiske læringsteorier. Her trækker foruden Wengers 

(2004) sociale læringsteori også på den toneangivende danske læringsteorietiker Knud Illeris, hvis 

bog ”Læring” (2007) regnes som et betydningsfuldt værk om læring også i udviklingen af en 
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international læringsteori. Han illustrerer sin forståelse af læring i en model for læringens 

fundamentale processer: 

 

 

Figur 6 - Illeris læringsmodel (2007, s. 36) 

For Illeris er det afgørende at læringsforståelsen betragtes som et samspil mellem to processer: En 

individuel tilegnelsesproces og en social proces. Menneskets biologi er det, der overvejende er 

bestemmende for tilegnelsesprocessen. Især den store hjerne giver særlige læringsmuligheder, som 

andre arter ikke har, og menneskets omverden er det, der overvejende er bestemmende for 

samspilsprocessen. Her spiller faktorer som tid, sted og sociomaterielle omgivelser afgørende ind: 

”Det er denne dobbelthed af to hver for sig enormt mangfoldige sæt af muligheder og betingelser, der grundlæggende 

sætter rammerne for den næsten grænseløse og uendeligt komplicerede menneskelige læring (…)” (Illeris, 2007, s. 

36). Man kan altså sige at læring i Illeris’ optik opstår som et produkt af et dialektisk forhold 

mellem individuelle faktorer og samspillet med omverdenen. 

 

Sammenfatning 

Der tegner sig en forskel mellem anvendelsen af begrebet ”kontekst” og det afledte 

”kontekstualisering”. Førstnævnte er et begreb, der kan anvendes om både den før-sproglige 

horisont en situation finder sted i, og den kommunikationssituation sprog finder sted i. Det er 

således et komplekst begreb med flere facetter, betydninger og anvendelsesmuligheder. 
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Kontekstualisering er derimod et didaktisk begreb, der, med udgangspunkt i formuleringerne i 

vejledningen til teknologiforståelsesmodulet, mere specifikt knytter sig til læring (Illeris, 2007) og 

undervisning (Dewey, 2005). Kontekstualisering er noget, en underviser kan gøre for at ”skabe en 

generel forståelsesramme” med dem, der bliver undervist (Rehder, et al., 2019).  

 

For os kan kontekstualisering forstås som en bro mellem erkendelsesviden og erfaringsviden. Når 

de studerende f.eks. bliver bedt om at give et bud på, hvordan man kan arbejde med 

databeskyttelse i syvende klasse, forbindes den teoretiske viden (om databeskyttelse) med en 

erfaringsviden (elever i syvende klasse). Eller den anden vej: Når de studerende i en praktik i 

syvende klasse reflekterer over et gennemført forløb om databeskyttelse, forbindes erfaringer 

(praktikken i syvende) med erkendelse (databeskyttelsesdidaktik). Man kan på den måde sige, at de 

to videnskategorier forlænger, udvider og styrker hinanden. Når erfaringsviden finder sit sprog 

gennem refleksion (akkomodative processer jf. Illeris (2007)), opstår der erkendelsesviden. Når 

erkendelsesviden bliver omsat til praktisk handling i f.eks. en undervisningspraktik, opstår der 

erfaringsviden. Og det er netop denne kombination af erfarings- og erkendelsesviden, man kan 

kalde for professionsviden, dvs. den særlige form for viden, de studerende skal tilegne sig i løbet af en 

professionsuddannelse som læreruddannelsen.  

 
Erfaringskategorier 

Med Deweys tanker om at erfaring er noget konkret kropsligt, kan vi tilføje, at erfaring er 

forbundet med konkrete handlinger i tid og sted, altså kontekst. Erfaringen er således tæt knyttet til 

den kontekst, den er opstået i. Eksempelvis kan en underviser i teknologiforståelsesmodulet 

spørge de studerende om de nogensinde har deltaget i matematikundervisning, hvor der skulle 

anvendes robotteknologi. Med sådan et spørgsmål knytter underviseren erfaring til kontekst – i 

dette tilfælde en specifik undervisningskontekst. Det er klart, at ikke alle erfaringer er lige 

relevante for os i alle situationer. Hvis viden er redskaber, kan man sige at en central del af livet 

handler om at lære, hvilken viden man skal anvende hvornår.  

At erfaring er knyttet til kontekster gør, at underviseren kan vælge, hvad der tæller 

som relevant erfaringsviden i en undervisningssammenhæng. At inddrage studerendes eller elevers 

relevante erfaringer i undervisningen er valg, underviseren både kan have planlagt på forhånd eller 

foretage mere spontant. Men hvad kan siges at være ’relevante erfaringer’ i en 

undervisningssammenhæng? Dét spørgsmål har vi drøftet løbende i arbejdet med afhandlingen. 
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Vi er nået frem til, at relevante erfaringer i en læreruddannelsessammenhæng både kan handle om 

fag og profession; og de kan også være individuelle. Når underviseren i eksemplet fra før spørger om 

de studerendes erfaringer med teknologi i matematikundervisning, er det altså kategorien 

’fagkontekst’, der inddrages som relevant kontekst. Hvis underviseren spørger om de studerendes 

erfaringer med teknologier i skolen i det hele taget, er det professionen, der er konteksten. Og hvis 

underviseren spørger om de studerendes erfaringer med teknologi, er det den studerendes unikke, 

personlige erfaringer, der er konteksten.  

 

Handleperspektiver 

Tre erfarings- og kontekstkategorier i teknologiforståelsesmodulet 

I vores arbejde med at undersøge teknologiforståelsesmodulet kan vi nu formulere 

kontekstualisering som situationer i undervisningen, hvor erfaringer med teknologi, fag og/eller skole bringes i 

spil. Erfaringerne kan både være underviserens og de studerendes. Konkret vil vi inddrage og pege 

på tre aspekter af konteksten i vores empiriske undersøgelse:  

1. Erfaringer med teknologi: teknologibrug i forskellige sammenhænge. Det kan f.eks. være 

undervisning, hvor de studerende inviteres til at dele deres erfaringer med bestemte teknologier – 

både i og uden for undervisningskontekster.  

2. Erfaringer med fag: I teknologiforståelsesmodulet kan en kontekstualisering også være, når en 

undervisning fokuserer på læreres valg af hensigtsmæssig teknologi til undervisning i skolen, f.eks. 

arbejdet med geometri og måling i matematikundervisning i fjerde. Her kan man sige 

at undervisningsfaget er konteksten.  

3. Erfaringer med skole: Hvis studerendes og underviseres erfaringer med skole indgår i 

teknologiforståelsesundervisningen, er der også tale om kontekstualisering, om end karakteren 

af kontekstualiseringen er en anden end de to ovenstående, fordi der ikke behøver at indgå 

teknologiske perspektiver.  

 

De tre kontekstkategorier er nogle vi i denne fase af designprocessen mener er meningsfulde at 

inddrage i undervisning i teknologiforståelse i læreruddannelsen. Når egne erfaringer med 

teknologi inddrages i undervisningen, trækkes der på alle aktørers individuelle praktiske erfaringer 

med teknologi. Her gælder alle de kontekster de har erfaringerne fra som legitime læringsarenaer, 

dvs. både skole- og hverdagserfaringer. Her kan kontekstualiseringen forstås i lyset af Bruners 

individorienterede meaning-making (Bruner, 1999). Når skolen inddrages i undervisningen, gælder 
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den for undervisere og studerende både som en fælles erfaringsarena (alle har gået i skole!) og som 

et fremtidigt, professionsrettet referencepunkt. Her kan kontekstualiseringen forstås i lyset af 

Wengers begreb om social meningsforhandling, hvor mening er produktet af interaktion mellem 

mennesker (Wenger, 2004). Og det gælder også, når (skole-)faget inddrages, for her handler det 

om faget som en fælles erfaringsarena. 

Dewey, Wenger, Bruner og Illeris har givet os elementerne til en læringsteoretisk 

ramme, der henter sine grundlæggende tanker i konstruktivisme og socialkonstruktivisme, og som 

blandt andet har kontekst, mening, erfaring, erkendelse, sprog, individuelle og sociale processer, 

metarefleksion, dialog, forhandling, samarbejde og samspil mellem individ og omverden som 

omdrejningspunkter. Det er teori, der hjælper os med at forstå kontekstualisering som en motor 

for erkendelser i undervisning. I et (social-)konstruktivistisk lys forstår vi kontekstualisering som 

et begreb, der har transformerende potentialer. Kontekstualisering kan altså teoretisk gøre 

forbindelsen mellem undervisningsindhold og den lærendes omverden tydelig og meningsfuld. 

Det er noget vi vil undersøge empirisk i den næste del af afhandlingen, hvor vi vil observere 

undervisning og interviewe undervisere og studerende. 

 

Som teoretisk ramme for vores designproces har vi altså valgt pragmatisme, og som teoretisk 

ramme for vores læringsforståelse har vi valgt socialkonstruktivismen. Vi synes selv at det er 

tænkninger, der supplerer hinanden godt. Pragmatismen viser os, at sprog og tænkning kan ses 

som handleredskaber, og socialkonstruktivismen viser os at læring kan ses som et produkt af 

interaktion i lærende fællesskaber. I det følgende præsenterer vi den videnskabsteori vi har valgt 

som grundlag for afhandlingens empiriske metodedesign, nemlig hermeneutikken.  
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Kapitel 4 - Forskningsmetoder - i lyset af Gadamers hermeneutik 

(undersøgelsesfase) 

Et afgørende kvalitetskriterium for kvalitativ forskning handler om at skabe transparens i form af 

en høj grad af metodologisk refleksion. Det skal være muligt at gennemskue vejen fra design af 

undersøgelsen til udførelse, analyse og resultater, så læseren kan vurdere lødigheden og fornuften i 

undersøgelsens resultater (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 522f). Med det for øje vil vi i dette 

kapitel først præsentere den metodiske designtilgang til produktionen af empiri i nærværende 

undersøgelse. Det sker på baggrund af undersøgelsens valgte teorier hvor den tyske filosof og 

hermeneutiker Hans Georg Gadamers filosofiske hermeneutik er central (Gadamer, 2004). 

Dernæst vil vi forklare og argumentere for anvendelsen af undersøgelsens 

dataindsamlingsmetoder.  

 

Gadamers hermeneutik er vigtig for vores kvalitative undersøgelse hvor vi blandt andet 

anerkender at vores egne forståelser og forforståelser7, og dermed forståelseshorisonter om 

undervisningen som vi observerer og personerne vi interviewer, har stor betydning for 

gennemførelsen af vores interview og observationer samt vores analyseresultater. Gadamer 

inddrages fordi undersøgelsen befinder sig i det humanistiske videnskabsfelt, hvor vi undersøger 

mennesket og den menneskeskabte kultur – herunder menneskets tanker og ideer.  

Hermeneutik betyder ”fortolkningskunst” og bruges til at opnå viden om mennesker 

og samfund. Udgangspunktet er at der er en mening bag menneskers handlinger og ytringer, 

ligesom der er en mening med, hvordan et samfund er indrettet. Dermed kan individets 

handlinger forklares ud fra en forståelse af meningen bag handlingen (Dahlager & Fredslund, 

2007).  

Vi ser vigtigheden af at forholde os til den viden som vi i forvejen har om det 

fænomen, vi undersøger og forsøger at forstå – nemlig undervisning i teknologiforståelsesmodulet 

samt undervisernes og de studerendes oplevelser, tanker om og erfaringer med undervisning. Vi 

argumenterer for dette ud fra Gadamers filosofiske hermeneutik der bryder med tidligere tiders 

hermeneutik. Gadamers hermeneutiske ståsted fremgår af følgende passager: 

 

 

7 I Arne Jørgensens oversættelse af Gadamer (2004) anvendes ordet formeninger. I andre artikler ex. (Dahlager & 
Fredslund, 2007) benyttes begrebet forforståelse, som vi benytter i den resterende del af undersøgelsen. 
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”… En teksts virkelige mening, således som den taler til fortolkeren, afhænger netop ikke af det okkasionelle, dvs. 

forfatteren og hans oprindelige publikum. Meningen kan i det mindste ikke reduceres hertil. For den er altid også 

bestemt af fortolkerens historiske situation og hermed af hele det objektive historieforløb.” (Gadamer, 2004, s. 282) 

 

og: 

 

”De fordomme og formeninger, der holder fortolkerens bevidsthed fangen, er ikke noget han frit disponerer over. Han er 

ikke i stand til på forhånd og af egen kraft at skelne mellem de produktive fordomme, der muliggør forståelsen, og de 

fordomme, der forhindrer forståelsen og fører til misforståelser.” (Gadamer, 2004, s. 281) 

 

Det udforskende subjekt kan altså ikke adskilles fra det udforskede objekt, og derfor kan vi som 

forskere ikke afgrænse os helt fra vores deltagere i undersøgelsen som objekter. Som med 

pragmatismen og socialkonstruktivismen kan virkeligheden med en hermeneutisk tilgang ikke 

erkendes objektivt. Med andre ord er vi altid mennesker før vi er forskere og dermed subjektive. 

Gadamer tilføjer at subjektets fordomme er et aktivt element i forståelsen af et 

fænomen. Vi tager vores baggrundsviden og dermed vores måder at se og tolke vores oplevelser 

af verden med ind i undersøgelsesprocessen og i mødet med deltagerne i undersøgelsen samt den 

data, som vi producerer og analyserer. Den viden vi generer i vores undersøgelse, kan altså opnås 

gennem forsøg på indlevelse i og forståelse af tekster – dvs. fortolkning. Hvordan der er 

sammenhæng mellem 1) vores konstruktion af nye forståelser om undervisningen på 

læreruddannelsen; 2) vores fortolkning af de kontekster vi træder ind i, samt 3) de fortællinger 

som vores interviewpersoner møder os med i interviewene samt i observationerne af 

undervisning, ser vi nærmere på nu. 
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Den hermeneutiske spiral – nye forståelser om verden bliver til 

I den traditionelle forståelse af hermeneutikken kan helheden kun forstås hvis delene forstås og 

omvendt. I vores undersøgelse benytter vi hermeneutik i form af den hermeneutiske spiral (fig. 9). 

Spiralen viser at vi kun kan forstå meningen med enkelte dele/situationer ved at se dem i 

sammenhæng med deres helhed eller kontekst. Desuden kan individet udelukkende forstå 

helheden ud fra de enkelte dele, der skaber helheden. (Gadamer, 2004; Dahlager & Fredslund, 

2007, s. 156). 

 

 

 

 

Som noget særligt i Gadamers fremstilling af den hermeneutiske spiral integreres det fortolkende 

subjekt. Ydermere kritiserer han den tidlige hermeneutik for at betragte teksten8 som et objekt 

som personen kan stå udenfor og forholde sig objektivt til (Gadamer, 2004). Gadamer mener 

dermed at den tidlige hermeneutik forsøger at leve op til det naturvidenskabelige ideal om 

objektivitet.  

 

 

8 Når vi i dette afsnit benytter begrebet tekst, så er det ikke kun skrevet tekst, vi taler om. Tekstbegrebet skal forstås i et 
bredere perspektiv og omfatter alle de typer empiriske fænomener, som vi forsøger at forstå. Derfor er et interview også 
en tekst (Dahlager & Fredslund, 2007). 

Figur 7 - Den hermeneutiske spiral 

Forståelse/forforståelse 

Forståelse/forforståelse 

Forståelse/forforståelse 

Fortolkning 

Fortolkning 

Fortolkning 
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Flere forskellige forskningsmetoder er i spil 

For at kunne besvare vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmålene har det været 

nødvendigt at inddrage flere forskellige undersøgelsesmetoder. Altså en slags metodetriangulering 

med anvendelse af fokusgruppeinterview og videobaseret observation (Frederiksen, 2015). Ifølge 

Frederiksen (2015) anvendes triangulering ofte i betydning kvantitativ-kvalitativ kombination, 

men ifølge ham er tilgangen stærkere forankret i en rent kvantitativ og en ren kvalitativ forståelse. 

Når triangulering er funderet i en ren kvalitativ metodisk tilgang som her, er den ikke tilknyttet 

ønsket om eller troen på, at det styrker valideringen af data og vores resultater, som ofte er et 

argument for at benytte både kvalitative og kvantitative metoder. Det er nærmere en forestilling 

om at skabe komplementær viden om feltet samt en nødvendighed for at kunne besvare 

problemformuleringen og dermed skabe et bud på en løsning på designudfordringen. 

(Frederiksen, 2015).  

 

Semistrukturerede fokusgruppeinterview 

Vi har anvendt kvalitative semistrukturerede fokusgruppeinterview til at undersøge hvilke 

erfaringer undervisere og studerende har med kontekstualisering i forbindelse med undervisningen i 

modulet (se bilag 5 og 6). Med en fænomenologisk og fortolkende tilgang til vores interview 

undersøger vi også de studerendes oplevelser af den betydning det kan have for dem når der 

kontekstualiseres i undervisningen i modulet. Interviewene var en del af designprocessens 

undersøgelsesfase hvor vi skulle producere data om, hvordan der kontekstualiseres i 

undervisningen, og hvilke indvirkninger det kan have på undervisernes praksis og de studerendes 

læringsoplevelser.  

I ideudviklingsfasen havde vi et mere fremadskuende blik da omdrejningspunktet 

var at få input til, hvordan kontekstualiseringsteknologien skulle udformes. I denne fase 

gennemførte vi to ustrukturerede interviews. Først interviewede vi en medforfatter til vejledning 

for modulet, som vi vidste havde bidraget til at skrive kontekstualiseringsbegrebet ind i 

vejledningen (se bilag 4). I den efterfølgende konstruktionsfase gennemførte vi et 

fokusgruppeinterview i form af en designworkshop med de to undervisere i modulet, som vi også 

havde interviewet i undersøgelsesfasen (se bilag 5).  

Anvendelse af interview som metode anser vi som en meget central del af vores 

undersøgelse, da den, som den eneste undersøgelsesmetode, bidrager til at svare på vores 
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hovedspørgsmål, og i særlig grad vores to underspørgsmål. 

 

Klasserumsobservationer 

Vi optog en fysisk tilstedeværelsesundervisning på fem timer på video. Efterfølgende har vi 

analyseret videooptagelsen. Her har vi anvendt videoobservation ”som linse” (Clarke, 2015), hvor: 

”videoen er en forlængelse og fastholdelse af forskerens blik, der zoomer ind og ud, vender, drejer og følger - med 

henblik på at forstå menneskelige udtryk og handlinger i konteksten.” (Hansen & Carlsen, 2017, s. 4). Her 

kan der sættes fokus på data, der fremkommer med righoldige detaljer om kontekstualiseringer i 

undervisningen, hvor forskeren på etnografisk vis får mulighed for at besvare spørgsmål som: 

hvad gør underviseren? hvad gør studerende? hvordan arbejder de med undervisningen i modulet? (Hansen & 

Carlsen, 2017).  

I det synkrone onlineundervisningsrum har vi videofilmet to undervisningsgange 

på de to interviewede underviseres hold. Her har vi anvendt optagefunktionen i programmet 

Adobe Connect som er det anvendte program i undervisningen.  

Det asynkrone undervisningsrums undervisningsmaterialer og produktioner fra 

det samme hold har ligeledes været genstand for observation og analyse.  

 

Produktionen af data har, som tidligere nævnt, været gennemført som et iterationsdesign. 

Analysen af hver intervention har indvirket konkret og direkte på vores forståelser af, hvad det 

har været vigtigt at fokusere på i den følgende intervention. Undersøgelsesrejsen gennem vores 

designproces introduceres i kapitel 6, hvor vi præsenterer analyserne og fremhæver de mest 

centrale fund i den rækkefølge, som interventionerne er foregået i. Det er for at man kan følge 

med i hvordan de enkelte intervientioner har påvirket hinanden, og samtidigt får indsigt i, 

hvordan prototypen, kontektualiseringsteknologien, blev designet.  

 

I det kommende afsnit vil vi se nærmere på hvad der karakteriserer kvalitative metoder og i de 

efterfølgende afsnit præsentere og argumentere for vores valg af fokusgruppeinterview og senere 

videoobservation som metode. Undervejs knytter vi videnskabsteoretiske perspektiver til vores 

anvendelse af forskningsmetoder med Gadamers hermeneutik. 

 



  

Side 42 af 136 
 

Hvorfor kvalitativ metode? - Afsæt i hermeneutik 

Formålet med kvalitative undersøgelsesmetoder er at studere enkelte personer eller en gruppe for 

på den måde at dække et behov for en kompleks og detaljeret viden om det specielle og unikke 

ved et givent emne (Kvale S. , 2007). Interview som kvalitativ forskningsmetode er: ”en enestående 

og stærk metode til at få fat i de interviewedes oplevelser af deres hverdagsverden og dens levende betydning. 

Interviewet sætter de interviewede i stand til at meddele andre deres situation ud fra deres eget perspektiv og med 

deres egne ord” (Kvale S. , 2007, s. 78). I det kvalitative interview er der åbne svarmuligheder. Kun 

de temaer der skal tales om samt nogle på forhånd definerede spørgsmål i en interviewguide, er 

givet på forhånd og danner rammen om interviewet. Bearbejdningen af data bliver dermed en 

fortolkende analyse med udgangspunkt i forskerens forståelse og forforståelse (Dahlager & 

Fredslund, 2007). 

 

Forforståelsen sætter altså betingelserne for forståelse, og den omfatter alt hvad vi på forhånd ved 

eller tror om den anden; eller i vores til tilfælde en undervisningspraksis, som vi skal forstå. For at 

skabe transparens omkring vores metodiske og analytiske tilgang, finder vi det derfor relevant at 

give et indblik i hvad vores baggrunde er, og dermed hvad vores forforståelser om 

undersøgelsesfeltet er rundet af. 
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Hvem er vi? - Et indblik i vores forforståelser  

Vi er begge studerende på masteruddannelsen i IKT og læring og har mange års erfaring med 

undervisning på læreruddannelsen og undervisning i øvrigt. Vi er begge undervisere på 

specialiseringsmodulet Teknologiforståelse og digital dannelse og er interesserede i at udvikle 

modulet i det hele taget, men også i at videreudvikle og udfolde det didaktiske potentiale, som 

inddragelse af digitale teknologier i undervisningen rummer i forhold til at tilrettelægge 

meningsfuld undervisning med og til de lærerstuderende: 

 

 

 

 

 

▪ Master IKT og 

læring 

▪ Underviser i 

specialiserings-

modulet 

Teknologiforstå-

else og digital 

dannelse 

▪ Læreruddannet i fagene matematik, 

engelsk, idræt og musik 

▪ Cand.scient. humanistisk og 

samfundsvidenskabelig 

Idrætsvidenskab og Psykologi (KU) 

▪ Lektor på institut for læreruddannelse 

ved KP (2010-) 

▪ Underviser i undervisningsfaget idræt  

▪ Tidligere ansat som lærer i grundskolen 

og som gymnasielærer 

▪ Studiekoordinator og medudvikler af 

Netbaseret læreruddannelse ved KP 

 

▪ Cand.mag i dansk, musik og 

medievidenskab efter studier 

på KU og Stockholms 

Universitet 

▪ Uddannet underviser i dansk 

som andetsprog for voksne 

(KU) 

▪ Lektor på Institut for 

Læreruddannelse ved KP 

▪ Underviser i 

undervisningsfagene dansk og 

dansk som andetsprog 

▪ Tidligere sproglærer i dansk 

for flygtninge og indvandrere 

 

Figur 8 - Vores faglige baggrund 
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Det er en almen antagelse at forskere ikke kan ”fortrænge” deres forforståelse og dermed deres 

historicitet, når vi går ind i en forskningsproces (Mik-Meyer & Järvinen, 2005). Konsekvensen er 

at vi ikke kan opretholde skellet mellem subjekt og objekt. Forståelse og forforståelse betinger 

hinanden; og netop derfor træder subjektet ind i den hermeneutiske spiral; vi en del af 

undersøgelsens felt. Vores situation som forskere i det udvalgte modul på læreruddannelsen er 

særlig på den måde at vi har et indgående kendskab både til læreruddannelsen og det 

specialiseringsmodul, som er i fokus i vores undersøgelsesspørgsmål. Vi ser altså ikke ind i feltet 

udefra, men en indlejret del af det.  

Viden om konteksten er en ressource der kan hjælpe os med at være præcise i 

forhold til, hvad der kan være brug for at udvikle i undervisningen, og hvilke spørgsmål det vil 

være meningsfuldt at stille vores interviewpersoner. Men vores viden kan også bevirke at der er 

blinde vinkler i form af f.eks. spørgsmål, som vi ikke får stillet vores interviewpersoner, fordi der 

er nogle perspektiver, som vi tager for givet, da vi selv er en del af kulturen. 

Vi er opmærksomme på at vores forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og 

tidligere ansættelser kan gøre at vi ser på teknologiforståelsesmodulet med lidt forskellige 

interesser og forståelser om, hvad der er centralt i forhold til kontekstualisering i undervisningen. 

Blandt andet derfor stiller vi spørgsmål til interviewpersonerne, selvom vi på forhånd har en klar 

fornemmelse af deres svar. Det er for at lade det være op til deres besvarelse at be- eller afkræfte 

vores forforståelse. 

 

Gadamers situations-begreb hjælper os med at forstå at situationen er udgangspunktet for vores 

forståelse. Det kan f.eks. være en interviewsituation som vi befinder os i i forbindelse med denne 

undersøgelse. Den er det ståsted vi har i en forståelseshandling, det sted, hvorfra vi ser og forstår 

en anden, og situationen vil altid præge vores muligheder for at forstå.  

 

 

Historicitetens betydning for forforståelsen 

Vi fødes ind i en allerede eksisterende tradition der er en del af os, og vi kan ikke undslippe dens 

påvirkning af os som individ (Gadamer, 2004). I forståelsen af et objekt eller en situation må vi 

tage højde for vores historicitet. Vores situation omfatter også vores personlige historie. Den 

indbefatter blandt andet vores sociale baggrund, køn, uddannelse, arbejde, fritidsinteresser, familie 

og den erkendelsesinteresse, vi har. Vi mener at det er en pointe i forhold til den 
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socialkonstruktivistiske tilgang, hvor en grundlæggende antagelse er, at individet ikke kan løsrive 

sig fra disse situationer eller kontekster, der præger vores opfattelse af den måde hvorpå vi forstår 

fænomener. Spørgsmål der melder sig er, hvilke konsekvenser vi som historiske individer skal 

drage af situationens betydning for forståelse. Om det skriver Gadamer: 

 

”Virkningshistorisk bevidsthed er først og fremmest bevidsthed om den hermeneutiske situation. Men at 

blive bevidst om en situation er en speciel og vanskelig opgave. En situation er jo karakteriseret ved, at 

man ikke befinder sig over for den og derfor heller ikke kan have nogen objektiv viden om den. Man står 

i en situation, man befinder sig allerede i en situation, og det vil aldrig lykkes at få den fuldt belyst. Dette 

gælder også for den hermeneutiske situation, dvs. dér hvor vi befinder os over for den overlevering, vi 

ønsker at forstå.” (Gadamer, 2004, s. 287) 

 

Vi skal altså anerkende at vores situation er på spil i al forståelse, og at vi kun kan forsøge at forstå 

den. Fordi vi ikke står uden for situationen, men i den, kan vi ikke have en objektiv viden om den, 

og derfor heller ikke afdække den helt til bunds. I en undervisningskontekst betyder det at 

underviserens valg af måder at kontekstualisere på udelukkende beror på hans forståelser og 

antagelser om, hvordan der i undervisningssituationen kan skabes mening og forståelse for 

indholdet hos deltagerne. Underviseren træffer ikke beslutninger i undervisningen på et objektivt 

grundlag, da han ikke befinder sig uden for situationen, men i den. Situationen er altså vores 

udgangspunkt for al forståelse, og det sted vi ser fra. På samme tid er situationen også det sted 

som begrænser vores udsyn. Den rækkevidde som udsynet har kalder Gadamer for horisonten: ”En 

situation er netop defineret ved, at den udgør et ståsted, der begrænser synsmulighederne. Derfor hører begrebet horisont 

væsensmæssigt også med til begrebet situation, en horisont er det synsfelt, der omfatter og omslutter alt det, som er synligt 

fra et bestemt punkt.” (Gadamer, 2004, s. 288)  

 

I mødet med andre horisonter sætter individet sin forforståelse på spil, og horisonten kan ændres. 

I mødet med andre horisonter er vores forståelse påvirket, både af afstanden mellem vores og den 

eller de andres situation, men også af horisonternes rækkevidde (Gadamer, 2004). En horisont har 

dermed ikke en fast størrelse, men er i konstant forandring. Dette, tænker vi, er interessant og 

centralt i forhold til at forstå begrebet horisontsammensmeltning9. For Gadamer forudsætter 

 

9 Langdridge (2007) bruger begrebet fusion, men i de danske oversættelser er begrebet oversat til sammensmeltning, 
hvorfor vi vælger at bruge dette. 
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forståelse at vi forsøger at forstå den horisont, som teksten er et produkt af. ”… forståelse (er) altid 

den proces, hvor horisonter, der formodes at eksistere for sig selv, smelter sammen.” (Gadamer, 2004, s. 291). Det 

vil med andre ord sige at teksten skal forstås i sammenhæng med sin kontekst. For Gadamer 

betyder det at vi har forbindelse til vores egen verden. Derfor skaber de to horisonter tilsammen 

en ny horisont – et fælles rum – hvor forståelse er mulig. Og det er netop denne nye horisont der 

skabes i mødet mellem os som interviewere og interviewpersonerne. Sammen skaber vi et fælles 

rum hvor indholdet i samtalerne kan undersøges. 

 

Nye forståelser og ny viden gennem interview produceres i en samtalerelation. Den er 

kontekstuel, sproglig, narrativ og pragmatisk, og valget af den metode stemmer dermed overens 

med undersøgelsens videnskabsteoretiske grundlag (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 39). I det 

følgende argumenterer vi for valget af denne metode med henblik på undersøgelsens formål og 

problemstilling.  

 

Argumentation for valg og gennemførsel af interview i undersøgelsen 

Vi har anvendt ustrukturerede og semistrukturerede interview som metode i undersøgelsen, i 

ideudviklings- og konstruktionsfasen. Et semistruktureret fænomenologisk livsverdensinterview er 

(2015) et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af de interviewedes livsverden 

(Kvale og Brinkmann, 2015) med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener, 

som består af en række temaer, der skal dækkes. Det kvalitative forskningsinterview er et 

interview hvor forskeren forsøger at forstå verden fra interviewpersonernes horisont; at udfolde 

meningen i deres beskrevne oplevelser og erfaringer og afdække deres livsverden forud for, at der 

gives videnskabelige forklaringer. Semistrukturering af interviews sikrer at der bliver konverseret 

inden for emnefeltet og dermed holdt et fokus, men det udmærker sig også ved, at der er en ro 

omkring situationen, som opfordrer til fortrolighed og åbenhed (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi 

har valgt formen for at have relativt frie rammer for samtalens indhold, men stadig sikre på, at 

størstedelen af indholdet relaterer sig til projektets designudfordring (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Fordi de semistrukturerede interviews senere skulle være genstand for 

fænomenologisk og meningsfortolkende analyse, var det vigtigt for os at give interviewpersonerne 

frihed og tid nok til at udvikle og udfolde deres fortællinger. Vi fulgte ofte op med afklarende 

spørgsmål, som skulle medvirke til at afklare og udvide beskrivelserne af centrale episoder eller 

situationer i deres fortællinger (Kvale & Brinkmann, 2015).  
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De to ustrukturerede interviews blev gennemført som de to sidste interventioner, hvor fokus var 

fremadrettet og på at inddrage interviewpersonerne som meddesignere af vores 

kontekstualiseringsteknologi. Denne tilgang til forskningsinterviewet er mere åben i sin form end 

det semistrukturerede interview, og den lægger op til en mere ligeværdig dialog, hvor forskeren 

ikke har så meget kontrol over interviewprocessen (Preece et al., 2015, s. 233f). Når der anvendes 

ustruktureret interview anbefaler Preece et al. at: ”Despite being unstructured and open, it is always advisable 

for the interviewer to have a plan of the main topics to be discoved, so that she can make sure that all the topics of 

interest are included.” (2015, s. 234). Det var præcis den tilgang vi benyttede os af, og vores 

forberedte emner støttede os i at holde retning i interviewene. En central fordel ved den 

ustrukturerede tilgang til interview er at man kan opnå: ”…rich data that is often interrelated and 

complex, i.e data that gives a deep understanding of the topic.” (2015, s. 234). Formen gjorde også at begge 

interviews med en varighed på ca. to timer hver blev ret omfattende tidsmæssigt. Dét bevirkede at 

interviewene har været tidskrævende at analysere, fordi de ikke var så stringente i forhold til de 

temaer, der blev talt om undervejs. Til gengæld gav den åbne form mulighed for at dialogen gik 

steder hen, som vi ikke havde kunne forudse. 

 

Centrale styrker ved fokusgruppeinterview som metode er at data produceres om sociale gruppers 

fortolkninger, interaktioner og normer såvel som kompleksiteterne i betydningsdannelse og social 

praksis (Halkier, 2015; Bloksgaard & Andersen, 2012). Vigtigst for os har været at få forskellige 

synspunkter og oplevelser frem om, hvordan undervisningen kan og har været kontekstualiseret, 

og hvordan det opleves hos studerende når der kontekstualiseres i undervisningen. Dette gennem 

et livligt og kollektivt samspil mellem deltagerne i interviewene. Som Kvale og Brinkmann (2015) 

skriver, så kan: ”… [det] kollektive samspil bringe flere spontane ekspressive og emotionelle synspunkter frem, end 

når man individuelle, ofte mere kognitive interview”. (s. 206) 

Vi tilgår undersøgelsen med en forståelse af at individets identitet, holdninger og meninger er 

dynamiske. De konstrueres og udvides hele tiden i mellemmenneskelige relationer i en situeret 

kontekst. Gruppedynamik og netop social interaktion er et centralt element i 

fokusgruppeinterview.  

 

 

 

 



  

Side 48 af 136 
 

Gruppeinteraktion: 

 

”… giver således mulighed for at opnå en større forståelse af, hvorledes holdninger, meninger, og identitet 

dannes i social interaktion, og giver samtidig mulighed for at forstå de mange forskellige holdninger, 

identiteter og adfærdsmønstre, mennesker kan udvikle og udvise i forskellige sociale sammenhænge” 

(Bloksgaard & Andersen, 2012, s. 28).  

 

Når en gruppe producerer data, er det vigtigt, at deltagerne er ret tydelige i deres 

meningsudveksling med hinanden for at kunne gøre sig forståelige og indgå i dialoger. En 

forhåbning ved gruppeinterview er at ligheder eller forskelligheder eller nuanceringer giver 

mulighed for at producere mere komplekse data end ved individuelle interview, og dermed få 

belyst et fænomen eller emne bredere (Halkier, 2008; Bloksgaard & Andersen, 2012).  

 

Vi har valgt fokusgruppeinterview frem for individuelle interview netop for at få komplekse data 

og bredere emnebelysning. Men en usikkerhed ved fokusgruppeinterview er at deltagere kan have 

en tendens til konformitet eller polarisering i deres forskellige udtryk for holdninger og erfaringer, 

og de atypiske individuelle forståelser om praksis vil måske ikke komme til udtryk (Halkier, 2008). 

Det er ikke tilfældet med individuelle interview, hvor social interaktion mellem en 

interviewdeltager og en forsker har en anden form med forskeren i en aktiv rolle som lytter uden 

at være aktiv i meningsudveksling eller -forhandling med interviewdeltagere. Data, der 

frembringes ved denne metode, giver mulighed for at belyse emnet eller fænomenet endnu 

dybere, da forskeren har bedre mulighed for at spørge ind til interviewdeltagerens oplevelser, 

selvforståelse og eget perspektiv på hans/hendes livsverden10 og i vores tilfælde 

interviewpersonens tanker og forståelse om kontekstualiseringsbegrebet i forhold til brugen af det 

i vejledningen for modulet, hendes egen praksis samt i tilknytning til ideudvikling om designet af 

kontekstualiseringsteknologien (Jakobsen, 2018).  

Fokusgrupper består som regel af seks til ti personer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). Vi valgte 

et mindre antal fordi vi gerne ville have mere taletid til den enkelte end der f.eks. vil være til 

rådighed ved en gruppe på 10 personer. Vi ønskede også at skabe et nærværende rum og at 

 

10 Livsverdenen er den verden, vi i dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er 
fortrolige med, og som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved (Zahavi & Grünbaum, 2007) 
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nedbringe risikoen for konformitet og polarisering. Og da interviewet med studerende blev 

foretaget online som et videomøde, betragtede vi vores fire deltagere som et passende antal. 

 

Om udvælgelse af interviewdeltagere  

Forskellige faktorer spiller ind i valget af interviewdeltagere. Ifølge Bloksgaard og Andersen 

(2012) sker udvælgelse af deltagere på baggrund af problemstillingen og kan bestå af både 

formelle og uformelle sociale grupper. Vi har valgt at udvælge deltagere ud fra et analytisk 

selektivt kriterie, hvilket henviser til ”vigtige karakteristika i forhold til problemstillingen repræsenteret i 

udvalget” (Halkier, 2008, s. 27).  

 

Rekrutteringsproceduren 

Interviewdeltagere til dataproduktion er rekrutteret på tre måder. I forhold til de studerende 

anvendte vi annoncering som rekrutteringsstrategi. Vi skrev en invitation, hvor vi beskrev vores 

undersøgelse i forhold til baggrundsinformation, formål, sted, tidsramme og krav til deltagelse (se 

bilag 6). I første omgang var der én studerende som meldte sig. Yderligere tre studerende kom da 

vi med fysisk tilstedeværelse i begyndelsen af deres undervisning endnu engang præsenterede 

vores projekt og vores iver efter at få lov til at interviewe en fokusgruppe. Vi lagde 

tilmeldingsblanketter på bordene, så de kunne skrive sig på med kontaktoplysninger. Vi 

rekrutterede de sidste tre interviewdeltagere på den samme dag, som vi skulle videofilme 

undervisningen, så de studerende havde fem timer til at overveje, om de ville deltage. De to 

undervisere kontaktede vi via mail, hvor vi forklarede om undersøgelsen (se bilag 7). 

 

Om anvendelse af interviewguide 

Interviewguides er vigtige værktøjer for interviewer eller moderator. (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Indhold og form er afhængig af en problemstilling og forskningsspørgsmålene og bør afspejle 

undersøgelsens problemfelt og den viden, man gerne vil producere (Bloksgaard & Andersen, 

2012; Halkier, 2008); Vi udformede i alt fire interviewguides. Tre som var målrettet interviewene 

med underviserne og en til interviewet med de fire studerende. Interviewguiden til det 

ustrukturerede interview med medforfatteren til vejledning i ideudviklingsfasen bestod af nogle få 

spørgsmål til hende (se bilag 8), og interviewet med underviserne i konstruktionsfasen (se bilag 

13) var også væsentligt mindre detaljeret end det indledende semistrukturerede interview (se bilag 

9) De fire interviewguides blev sendt til interviewdeltagerne forud for interviewet for at give 
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deltagerne mulighed for at reflektere over spørgsmålene inden selve interviewet. I begge tilfælde 

havde en eller flere af deltagerne tydeligvis benyttet sig af muligheden, hvilket de også gav 

eksplicit udtryk for i nogle af deres svar under interviewet. Alle guides gav os en god støtte i 

forhold til at kunne belyse vores undersøgelsesspørgsmål. 

 

Foruden en indledende introduktion i interviewene, hvor vi præsenterede formålet med 

interviewet, de etiske retningslinjer, spurgte til persondata og forklarede rammerne om dialogen i 

interviewet, var de to semistrukturerede interviewguides inddelt i temaer for at skabe en klar og 

meningsfuld struktur på interviewene. I det indledende interview med underviserne, 

undersøgelsens første interview, havde vi afsat 60 minutter. Her var det formålet at undersøge 

hvad underviserne havde af erfaringer med kontekstualiseret undervisning i 

teknologiforståelsesmodulet. Temaerne var: 

 

1. Undervisning i blended learning læringsdesign 

2. Undervisernes forståelser af kontekstualiseret undervisning samt hvilke overvejelser de har 

om kontekstualisering i deres nuværende undervisning og planlægning af undervisning i 

teknologiforståelsesmodulet 

3. Om undervisere og forskere som sparringspartnere i det fremtidige læringsdesign  

 

Vi håbede at analysen af interviewet ville tilvejebringe viden, som kunne kvalificere først vores 

observation af den fysiske tilstedeværelsesundervisning og senere vores udarbejdelse af 

interviewguiden til interviewet med de studerende. I fokusgruppeinterviewet med de studerende 

var der også tre hovedtemaer: 

 

1. Hvad kendetegner meningsfuld teknologiforståelsesundervisning? 

2. De studerende reflekterer over konkrete erfarede eksempler fra praksis i de forskellige 

undervisningsrum (hhv. fysisk og online)  

3. Modulets relevans ift. læreruddannelse og skole 

 

Vores oplevelse var at især tema 1 og 3 fungerede rigtig godt i forhold til at få åbnet op for 

interviewdeltagernes oplevelser og erfaringer fra undervisningen. Tema 2 var det mindst 

velfungerende. Vi havde taget nogle konkrete citater fra vores analyser af klasserumsobservationer 
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med som eksempler. Tanken med dem var at åbne op for dialog og refleksion om, hvordan der 

kan skabes meningsfulde situationer, opgaver mv. i undervisningen og skabe svar som kunne 

bidrage til at svare på vores to undersøgelsesspørgsmål om kontekstualiseret undervisning. 

Desværre åbnede eksemplerne ikke rigtig op for lige så levende fortællinger om praksis som vi 

havde håbet. Udfaldet af den del af interviewet afspejlede også meget godt vores udfordringer 

med at udforme spørgsmålene i interviewguiden. Udfordringen bestod mest i hvordan vi kunne 

spørge ind til de studerendes oplevelser og erfaringer med kontekstualiseringer i undervisningen 

uden at anvende begrebet i praksis. Vi vurderede at kontekstualiseringsbegrebet ville være for 

svært for dem at forstå, og at det ville stå i vejen for at folde gode fortællinger fra deres praksis ud. 

Vi anvendte i stedet begrebet ”mening”, som et gennemgående begreb i vores 

interviewspørgsmål. Det gjorde vi med en forhåbning om, at når vi spurgte ind til, hvad der 

karakteriserer meningsfulde oplevelser i forhold til undervisningen, opgaver mv. ville de 

studerende i udpræget grad svare med oplevelser i tilknytning til kontekstualiseringer i 

undervisningen. Det var heldigvis også det der i udpræget grad skete i praksis. For interviewet 

med de studerende var begrebet ”mening” både centralt som interviewspørgsmål og centralt i 

forhold til at skabe at skabe meningsfuldhed i interviewsituationen. Eksempler på spørgsmål var 

således: ”Kan du give eksempler på, når/hvis du oplever at undervisningen er meningsfuld? og ”Hvad tænker 

du, når du hører de andres fortællinger?” På baggrund af spørgsmålene var det altså hensigten at få 

interviewpersonerne til at forme narrativer omkring deres oplevelser i forbindelse med 

undervisningen i teknologiforståelsesmodulet.  

 

På baggrund af vores videnskabsteoretiske tilgange til undersøgelsen var det vigtigt at anvende en 

kombination af åbne, brede og situationsspecifikke spørgsmål i interviewet: ”In terms of practice, the 

questions become broad and general so that the participants can construct the meaning of a situation, a meaning 

typically forged in discussions or interactions with other persons.” (Creswell, 2007, s. 21). Den type 

spørgsmål frem for ”hvorfor” spørgsmål bidrager til at udfolde og uddybe interviewpersonernes 

fortællinger om de oplevede, følte og/eller erkendte hændelser (Staunæs & Søndergård, 2005).  

“Hvorfor”-spørgsmål kan virke konfronterende for interviewpersonen og kan få 

interviewsituationen til at minde mere om en eksamination end om et interview med plads til 

spontane, levende og uventede svar (Kvale & Brinkmann, 2015).  
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Vi havde flere overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewguides. I 

interviewguiden til underviserne var vi i tvivl om hvorvidt vi skulle medsende vores foreløbige 

definitioner af begrebet kontekstualisering. Efter at have afklaret at det var vigtigt at få 

undervisernes egne forståelser af begrebet frem i starten af interviewet, valgte vi at tage det ud af 

den version, som vi sendte til dem. Under selve interviewet bragte vi det så i spil cirka halvvejs i 

interviewet. Det fungerede udmærket. Vi oplevede dog at det i starten var lidt svært for 

underviserne helt at forstå vores definitioner og især måske at koble dem vil deres undervisning i 

modulet. Men efterhånden som vi fik gentaget definitionerne nogle gange og talt os mere ind i 

praksis, blev de meningsfulde for underviserne at anvende, og der blev skabt nye perspektiver og 

tanker om erfaringerne med kontekstualisering i deres praksis. En mulig forbedring af den del af 

interviewet ville være at præsentere vores tre kategorier af kontekstualiseringsbegrebet fortløbende 

og ikke på én gang.  

 

Generelle og etiske overvejelser om interviewsituationerne 

Det var vigtigt for os at skabe en tryg og behagelig interviewsituation da det kunne indvirke 

positivt på interviewene (Kvale & Brinkmann, 2015). Alle interviews blev derfor foretaget i 

kendte omgivelser for interviewpersonerne. Ved vores første interview i undersøgelsen, som var 

med undervisere, havde vi delt rollerne imellem os på forhånd. Den ene var gruppemoderator i 

første del af interviewet og den anden var observator. Gruppemoderatorens rolle var at skabe en 

god atmosfære og at sørge for at personlige og modstridende synspunkter på de temaer som var i 

fokus, kunne komme frem (Kvale og Brinkmann, 2015). Observatoren kunne supplere hvis der 

var uddybende spørgsmål eller kommentarer, som var oplagte at få med i interviewet. Cirka 

halvvejs igennem i interviewet skiftede rollerne.  

I interviewet med de studerende holdt vi fast i rollefordelingen hele vejen igennem 

for at skabe færrest mulige skift og uro omkring interviewet, når det nu foregik i et online forum. 

Af etiske hensyn blev interviewsituationen indledt med i et forståeligt sprog at forklare 

interviewpersonerne om formålet med det enkelte interview og med undersøgelsen generelt. 

Samtidigt fik vi interviewpersonernes endelige informerede samtykke (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Interviewpersonerne fik dermed information om den forventede tidsramme, rollefordelingen, 

interviewets og undersøgelsens formål og arbejdsmetoder.  
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I henhold til den etiske APA guide punkt 4 og 811 blev det understreget at interviewene blev 

optaget som lydfil, at personens navn ville blive ændret og erstattet med synonymer i 

undersøgelsens skriftlige materiale. Dernæst også at personbiografiske data som kan afsløre 

interviewpersonens identitet, ville blive udeladt, samt at vedkommende til en hver tid havde ret til 

at meddele, at deltagelse i studiet ikke længere var ønsket. Vi havde etiske overvejelser omkring 

hvilke konsekvenser undersøgelsen kunne have for interviewpersonerne og dermed om vores 

spørgsmål kunne påvirke dem følelsesmæssigt. (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi oplevede 

imidlertid ingen følelsesmæssige udbrud af negativ art, derimod tilkendegav de alle, at det havde 

været interessant og spændende at være med, og at de var glade for at kunne bidrage til 

undersøgelsen. Interviewene blev rundet af med en debriefing, hvor interviewpersonerne fik 

mulighed for at stille afklarende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

I en interviewsituation er der et asymmetrisk magtforhold i relationen mellem intervieweren og 

interviewpersonen fordi intervieweren ”sætter scenen” og dermed definerer situationen og 

bestemmer hvilke spørgsmål, der skal stilles (Kvale & Brinkmann, 2015). Derfor indledte vi 

uformelt med at ”smalltalke” og hente kaffe med interviewpersonerne inden det fysiske interview 

begyndte. Dette i et forsøg på at skabe en afslappet stemning og minimere oplevelsen af 

magtasymmetri.  

Under interviewene benyttede vi os i varieret omfang af verbal spejling eller det som 

Stelter & Hansen-Skovmoes (2006, s. 238) benævner ”at være ekko for fokuspersonens ord”. Vi var 

altså en slags ekko i forhold til interviewpersonens brug af ord. I det efterfølgende spørgsmål 

”greb” vi således fat i ord eller sætninger, som interviewpersonerne benyttede sig af til at 

understrege en betydningsfuld pointe. I nogle tilfælde benyttedes også teknikken i den lidt mere 

avancerede form, hvor vi resumerede og spurgte ind til interviewpersonens forståelse og 

fortolkning af ord og sætninger som i dette eksempel fra interviewet med studerende12: 

 

 

 

11 American Psychological Association (APA) (2002): Ethical Principles of Psychologists and Code Of Conduct 
12 Vi har bevidst markeret citater fra interview med en farve, for aktivt at skelne mellem citater fra litterære kilder og 
interviewpersoner. Intentionen er, at det kan give en positiv effekt og fremhæve det narrative aspekt i form af oplevelsen 
af, at der bliver talt med læseren 

https://www.apa.org/ethics/code/
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F2 Nej. Nej. Så det var ikke det hele men der var dele af det hvor det / hvor du sagde at det / at 

det sådan blev uhåndgribeligt sagde du. Ja. Ja. Og tak for det. Og [Rosa] du har skrevet nede i chatten 

at du har også (.) et eksempel eller (.) på noget der ikke er så meningsfuldt. [51.02] 

 

Rosa:  Ja efter min mening (latter). Der var en undervisningsgang som var baseret på eksperimentering 

og beskrivelse af teknologiske objekter som Micro: bit, mini / minirobotter, legetøj og så videre. (…) 

Faktisk undre / undrede jeg mig over altså hvordan, eller hvornår, kan vi bruge det i i virkeligheden i 

en formel undervisningsgang. Så altså (inc). [52.07] (…) 

  

F1 // Jeg er bare nysgerrig over [Rosa] når du siger hvornår skal jeg bruge det i virkeligheden, hvad 

er det for en virkelighed du så tænker på der? [52.18] 

 

Rosa: Jo altså jeg arbejder som vikarlærer og jeg er så opmærksom på øh undervisningstiden og øhm 

undervisningstemaet. Altså hver lærer skal fast spørge sig selv hvor meget / hvor meget tid /altså hvor 

lang tid en aktivitet bliver ved i undervisning.... 

 

Ved brug af spejlingsteknikker kunne vi også undersøge om vi havde forstået interviewpersonen 

rigtigt samt lade vedkommende høre sin egen historie set fra vores perspektiv. Altså en aktiv 

horisontsammensmeltning og dermed konstruktion af nye forståelser, jf. Gadamer (2004).  

 

Interviewerens nonverbale adfærd er også vigtig under et interview, for interviewpersonen 

normalt vil bemærke, om der lyttes efter, og om der vises interesse for det sagte (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Eksempler på vores nonverbale adfærd var, at vi jævnligt ”nikkede” 

anerkendende med hovedet, tog øjenkontakt, gav små anerkendende udsagn som ”ja” og ”ok”, 

når interviewpersonerne fortalte om deres oplevelser. Vi var også ekstra smilende ved passende 

lejligheder for at signalere varme og forståelse. Endelig anvendte vi nonverbal kropslig spejling i 

en grad, der var naturlig i situationen. Dette for at vise interesse og anerkendelse i forhold til 

interviewpersonernes fortællinger.  

 

På baggrund af den hermeneutiske og socialkonstruktivistiske tilgang til alle interviews er vi 

opmærksomme på at vi er medskabere af ny viden og forståelse i situationen.  

I et hermeneutisk perspektiv, opstår forståelsen i mødet mellem to horisonter, i 

horisontsammensmeltning. Men når vi forsøger at sætte os i ”en andens sted”, hvad betyder det 
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så? Hos Gadamer betyder det ikke at en person underordner en anden person for på den måde at 

forsøge at reproducere den andens forståelse. Der skabes noget helt tredje.  

Det er således en produktiv – og ikke en reproduktiv – proces at sætte sig i den andens sted. 

Ifølge Gadamer (Gadamer, 2004, s. 180) er det at reproducere en andens viden ikke en 

forståelsesproces. Det samme mener vi er tilfældet i forhold til forforståelse i forbindelse med en 

undersøgelse som vores. Det er således en produktiv – og ikke en reproduktiv – proces at sætte 

sig i den andens sted. Ifølge Gadamer (Gadamer, 2004, s. 180) er det at reproducere en andens 

viden ikke en forståelsesproces. Det samme mener vi er tilfældet i forhold til forforståelse i 

forbindelse med en undersøgelse som vores.  

For som Bourdieu (1993, s. 51 ref. i: Mik-Meyer & Järvinen, 2005) skriver: 

 

”Hvis vi som forskere tror, at vi kan analysere – eller ”leve os ind i” – andre menneskers perspektiver på 

tilværelsen uden selv at have et perspektiv på det, vi studerer, så risikerer vi, at forskningsresultatet blot 

bliver en gentagelse af vores (ubevidste) forforståelse.” (s. 13) 

 

Og det er en væsentlig pointe i forhold til vores undersøgelse. Det er nemlig ikke en ordret 

genfortælling af interviewpersonernes udsagn og viden som vi fremlægger – det er en analyse og 

fortolkning med inddragelse og præsentation af deres fortællinger. Dermed har vi ikke genfortalt 

deres historier, men netop ved hjælp af vores forforståelse aktivt produceret ny viden i de 

fremlagte analyser og analyseresultater. Man kan sige at på den ene side er den forståelseshorisont, 

vi medbringer, når vi møder konteksten med vores informanter, afgørende for at vi overhovedet 

kan skabe mening i teksten. På den anden side kan vores forståelseshorisont også virke 

begrænsende for os, så der er elementer i eksempelvis interviewsituationen, som vi overser eller 

helt misforstår.  

 

Vi søger en dybdegående forståelse for interviewpersonernes tanker og oplevelser via sproglige 

konstruktioner og dermed ny brugbar viden til vores undersøgelse, som kan medvirke til at 

forbedre praksis. Det er en pragmatisk position: Viden er kun gyldig, hvis den er nyttig, altså hvis 

den i vores undersøgelse kan anvendes i praksis og medvirke til at forbedre undervisningen i 

praksis (jf. kapitel 3). Vi var derfor meget opmærksomme på at spørge uddybende ind til 

interviewpersonens fortællinger. Det gjorde vi ved hjælp af de nævnte interviewteknikker (Staunæs 
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& Søndergård, 2005). Vi viste interesse for det sagte med håbet om at interviewpersonerne blev 

motiveret til at fortælle dybdegående og farverige fortællinger. 

 

Online fokusgruppeinterview i Adobe Connect 

Ét fokusgruppeinterview samt den afsluttende designworkshop blev gennemført som et synkront 

online videomøde ved hjælp af programmet Adobe Connect. Ifølge Halkiers (2008) egner online 

medier sig særlig godt til fokusgruppeinterviews, hvis: 

 

➢ emnet er direkte knyttet til internettet som medie, 

➢ det at interagere online er en almindelig måde for deltagerne at kommunikere på  

➢ et fysisk møde med deltagerne ikke er muligt. 

 

Vores interview mødte alle tre kriterier. For det første var emnet bl.a. blended learning. For det 

andet var interviewdeltagerne vant til at interagere online fra netop onlineundervisningen. For det 

tredje er vores interviewdeltagere netlærerstuderende, som højst sandsynligt har et fuldtidsjob ved 

siden af deres studier og har bopæl forskellige steder i landet.  

Interviewformen åbnede op for nogle muligheder som vi ellers ikke ville have benyttet i 

fysiske rum. Vi havde en fase i starten af interviewet med de studerende hvor vi bad deltagerne 

skrive nogle tanker om, hvad de mente var vigtigt for, at de oplevede undervisning i 

teknologiforståelsesfaget som meningsfuld. Her åbnede vi muligheden for at hver deltager kunne 

skrive deres tanker ind digitalt i hver deres område (pod) på skærmen. Det var et område, som var 

synligt for de øvrige deltagere. Alle kunne altså orientere sig i, hvad de andre havde af tanker. Vi 

håbede at noternes synlighed kunne gøre det nemmere for deltagerne både at huske og forstå 

hinandens tanker og udsagn, når de både kunne høre hvad de andre fortalte og læse om det på 

samme tid. Vi tænkte også at det kunne styrke den efterfølgende dialog, hvor de skulle respondere 

på hinandens udsagn.  

Vi var opmærksomme på at kommunikationen i et online videoforum har en lidt anden 

dynamik, end man normalt oplever i det fysiske rum. Vi gav derfor deltagerne tid til at reflektere 

efter at vi havde stillet et spørgsmål, og de havde muligheden for at bruge digital håndsoprækning 

eller chat, når de ønskede at deltage i dialogen.  
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Om transskription af interview 

Transskribering er en del af fortolkningsprocessen; det er en transformering af det verbale sprog 

til skrift. Det kræver en transskriptionsprocedure og formål for at forbedre 

transskriptionskvaliteten (Kvale, 2007). Transskriptionerne blev udarbejdet med anvendelse af 

den samme udarbejdede transskriptionsguide (se bilag 10). Dette for at ende med det samme 

format i så høj grad som muligt og skabe sammenhæng i analysearbejdet. Vi anerkender dog at 

objektiv transskribering ikke kan lade sig gøre: “der er snarere tale om forskellige skriftlige konstruktioner af 

samme mundtlige passage” (Kvale, 2007, s. 166).  

De to første og semistrukturerede interview med henholdsvis underviserne og de 

studerende blev begge transskriberet i helhed (se bilag 11 og 12). Alle interviewene er blevet 

transskriberet ordret, og data er først efterfølgende blevet analyseret. At foretage 

meningskondensering allerede i transskriptionsfasen vil kunne påvirke analysen og dens resultater, 

så det holdt vi os fra. Vi var opmærksomme på at finde en passende detaljeringsgrad af 

transskriptionerne.  

 I undersøgelsens to sidste og ustrukturerede interview har vi valgt at transskribere 

de passager, hvor deltagernes fortællinger bidrager meningsfuldt til ideudvikling eller konstruktion 

af vores artefakt. Da interviewene var ustrukturerede, var samtalen væsentlig mere dialogisk og 

symmetrisk end de to foregående interview. Det bevirkede at interviewpersonerne kun i kortere 

passagerne kom med udsagn som var direkte brugbare for os i designprocessen, og at vi som 

interviewere deltog væsentligt mere i dialogen med interviewpersonerne. Vi har derfor fundet det 

mest meningsfuldt kun at transskribere netop de udvalgte passager i interviewene, hvor der er 

direkte bidrag til udviklingen af kontekstualiseringsteknologien (se bilag 4 og 13). 

 

Videoobservation som metode 

Eftersom det er kontekstualisering i undervisning vi er interesserede i, var det vigtigt for os at få 

mulighed for at observere en fysisk undervisning; og derfor valgte vi at benytte videooptagelser til 

indsamling af data (se bilag 14). Det er en metode, som supplerer og udvider vores datagrundlag, 

der jo også består af lydoptagelser fra interview og desuden den skrevne vejledning. 

Videoobservation har sin særlige metodiske styrke i at den kan fastholde flere aspekter af 

kommunikationen end f.eks. en lydoptagelse af en undervisning eller et fokusgruppeinterview 

(Rasmussen, 2001). Videoobservationens produkt er i sit udgangspunkt multimodalt; med det bliver 
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muligt at få et mere holistisk billede af den kommunikation, der finder sted i et konkret fysisk rum 

i en konkret tid.  

Tove Arendt Rasmussen skriver bl.a. om metoden:  

 

”Videoobservationens specifikke styrke som metode er, at den fastholder flere elementer i 

kommunikationens helhed og udtryk end interviewet og båndoptageren. Videoobservation er en 

registrering og fastholdelse af rum og tid, som muliggør en detaljerig analyse af kommunikation som 

forløb, helhed og proces – og ikke mindst en slagfærdig dokumentation.” (Rasmussen, 2001, s. 59).  

 

Man kan sige at de informationer, vi får gennem videooptagelser, er fyldigere end f.eks. 

lydoptagelsens monomodalitet, for billedsiden giver os mulighed for også at iagttage den 

nonverbale kommunikation, der foregår i rummet. Det kan være f.eks. den mimik og gestik, der 

ledsager den verbale kommunikation hos deltagerne, og det kan være bevægelsesmønstre i 

rummet og afstande mellem deltagerne, der er med til at forklare, hvilke sproglige valg, der bliver 

truffet i interaktionerne. Og det er netop for at kunne få ’fyldig information’, dvs. muligheden for 

at observere interaktioner, hvor der konkret kontekstualiseres, der er begrundelsen for, at vi også 

benytter videoobservation.  

 

Rekruttering af deltagere, deres samtykke og etik i forbindelse med videoobservation 

Deltagerne var en underviser og hendes studerende. Førstnævnte havde vi også interviewet, og vi 

spurgte hende i den forbindelse, om vi også måtte observere en fysisk undervisningsgang med 

optagelse af video. Det måtte vi gerne. Derefter spurgte vi de studerende. De accepterede også 

hvorefter vi gennemførte en procedure med indsamling af deres skriftlige samtykke (se bilag 5). 

Deltagerne i observationen havde selvfølgelig krav på at kende formålet med vores undersøgelse, 

ligesom de havde krav på at undsige sig deltagelse i den – og på at trække et givet samtykke 

tilbage. Det var og er meget centralt for os at etikken omkring brugen af videooptagelser til 

undersøgelser i undervisningsrummet er transparent forstået på den måde, at deltagerne skal 

kende baggrund og formål for optagelsen; og optageudstyret skal være synligt for alle i rummet.  

 

Intentionalitet og gennemførsel af videooptagelser  

Skønt det er fristende at mene det, er videoteknologien ikke garant for objektivitet. Video er ikke 

neutralt, men kan: ”… fungere i og understøtte forskellige forskningstyper med forskellige forskningsmæssige 
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intentioner” (Carlsen & Hansen, 2017, s. 10). Vi ville gerne se eksempler på praktiseret 

kontekstualisering, dvs. undervisningssituationer, hvor underviseren og de studerende anvendte 

de beskrevne kontekstualiseringskategorier. Metametodisk ville vi gerne se, om den type data, som 

videoobservation genererer, kunne give os flere måder at forstå kontekstualisering på. David 

Clarke kalder den måde at anvende video på for video som linse, fordi vi inddrog videoobservation 

med det formål at få øje på særlige kvalitative træk ved undervisningen (Carlsen & Hansen, 2017, 

s. 10). Kamerateknologien var integreret i to iPads som vi havde opstillet i undervisningsrummet. 

iPadsne var placeret i hjørnerne bagerst i lokalet for at vi kunne få filmet så meget af rummet som 

muligt. Kameraerne var således stillestående dele af inventaret. 
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Kapitel 5 - Undersøgelsens analysedesign (undersøgelsesfase) 

Alle forskningsmetoder har styrker og svagheder, og derfor er det vores ansvar at vælge – og ikke 

mindst udvikle – den eller de metoder og analysestrategier, der kan benyttes til at undersøge netop 

det, vi ønsker at få svar på. (Richardson & St. Pierre, 2005; Dahlager & Fredslund, 2007; Mik-

Meyer & Järvinen, 2005)  

 

I designprocessens empiriske undersøgelsesfase, som var bagudrettet, anvendte vi nedenstående 

forskningsmetoder og interventioner i den nævnte rækkefølge. Det har genereret data som skulle 

analyseres: 

 

1) Semistruktureret fokusgruppeinterview med to undervisere (bilag 11) 

2) Videoobservation af en fysisk tilstedeværelsesgang (bilag 14) 

3) Videooptagelser fra undervisning i synkron online undervisning (bilag 15) 

4) Undervisningsmaterialer fra asynkron online undervisning (bilag16) 

5) Semistruktureret fokusgruppeinterview med 4 lærerstuderende der læser 

teknologiforståelsesmodulet (bilag 10) 

 

I designprocessens fremtidsrettede ideudviklings- og konstruktionsfase anvendte vi følgende 

forskningsmetoder og interventioner: 

6) Ustruktureret interview/designworkshop med underviser og medforfatter af vejledning til 

modulet (bilag 12) 

7) Ustruktureret fokusgruppeinterview/designworkshop med de to undervisere (bilag 13) 

 

De mange forskelligartede forskningsmetoder og interventioner komplicerer valget af 

analysestrategier. Valg som vi vil udfolde i dette afsnit. Vi indleder med analysestrategien i forhold 

til de seminstrukturerede fokusgruppeinterviews. 
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Analysestrategi for semistrukturerede fokusgruppeinterviews 

Som tilgang til analysearbejdet af vores to semistrukturerede fokusgruppeinterviews, valgte vi 

analysen af vores interviewdeltageres forståelse, oplevelser og erfaringer i forhold undervisningen 

i modulet på NetLU at tage udgangspunkt i meningskondensering, der er udviklet af Giorgi (1975) på 

grundlag af fænomenologisk filosofi (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 269).  

  

De fænomenologisk fortolkende analysestrategier, herefter kaldet FFA, fokuserer på hvordan 

mennesker oplever og erfarer – eller nærmere hvad en given oplevelse betyder for dem. Om dette 

skriver Langdridge (2007) bl.a. at: ”The aim of all IPA [FFA] studies is the detailed exploration of a 

participant´s view of the topic under investigation. However, the role of the researcher is recognized through the way in 

which the analyst interprets a participants understanding.” (s. 107). 

 

Forskerens egne forståelser har jo betydning for den fortolkende del af analysemetoden jævnfør 

kapitel 4. Der er tale om dobbelt hermeneutik, hvor deltagerne søger at opnå forståelse for eget liv 

samtidig med at forskeren søger at opnå forståelse for deltagernes forståelse (Smith & Eatough, 

2012). 

 

For at opnå sikkerhed gennem FFA’ens analysefaser er systematisering og omhyggelighed 

væsentligt i processen med at opnå fortrolighed med data og de analytiske faser. FFA er en 

fleksibel analysemetode som kan tilpasses alt efter forskningsformål, hvorfor der ikke er en 

fastformuleret opskrift (Smith & Eatough, 2012). Vi har taget udgangspunkt i Giorgis (1975) 
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meningskondenseringsform. Jævnfør Kvale og Brinkmann (2015, s. 269) består analysestrategien 

foruden transskription af interviewene af fem trin, som vi her vil konkretisere i  

forhold til vores undersøgelse: 

 

Fase 1. Gennemlæsninger og noter 

Første fase i analysen beskæftigede sig med at opnå fortrolighed med data samt tilføjelser af noter. 

Transskriptionen blev gennemlæst og optagelsen lyttet igennem. Denne fase var iterativ – dels for 

at opnå stor fortrolighed og overblik over det samlede interview og temaerne og dels for at opnå 

et holistisk perspektiv for at fastholde deltagernes fortælling gennem analysefaserne (Smith & 

Eatough, 2012), men også for at skabe plads til vores observationer, refleksioner og fortolkninger, 

der tilføjes som noter og overstregninger. Disse havde fokus på indhold, sprogbrug og 

sammenhænge. 

  

 

 

 

Fase 5 -
Væsentlige 
temaer og 

meningsenheder 
bindes sammen 
til deskriptive 

udsagn

Fase 1 -
Gennemlæsninger og 

noter                                                                                                                        

Fase 2 - Udvælgelse af 
sammenhængende 
”meningsenheder” 

Fase 3 -
Meningsenhederne 
klynges og tilføres 

emner og undertemaer

Fase 4 -

Der stilles spørgsmål 
til meningsenhederne 
ud fra undersøgelsens 

formål

Figur 9 - Illustration af de fem faser i analyseprocessen med fokus på semistrukturerede interview 
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Fase 2. Udvælgelse af sammenhængende ”meningsenheder” fra interviewpersonerne 

I fase 2 gennemgik vi data igen, men denne gang med mere fokus på noterne end på selve 

transskriptionen. Her var grundighed nødvendig for at bevare den vigtige sammenhæng mellem 

deltagerens egne ord og vores fortolkning (Smith & Eatough, 2012). På dette tidspunkt er det 

indgående kendskab til interviewets helhed et eksempel på den hermeneutiske spiral, hvor dele og 

helheder fortolkes i forhold til hinanden (Gadamer, 2004). 

 

Fase 3 - Meningsenhederne klynges og tilføres overordnede emner og undertemaer 

I fase 3 søgte vi efter sammenhænge mellem temaer der derefter inddeltes i klynger med emner og 

undertemaer. I vores analysetilgang var vi opmærksomme på at være åbne overfor hvilke emner 

og undertemaer, der kom til syne for os i analysen. Her er et eksempel fra vores analyse af 

interviewet med de studerende: 

 

 

Figur 10 - Uddrag af analysen fra interview med studerende 

 

Det var vigtigt for os at sætte vores forståelse af kontekstualisering i parentes og i stedet være 

åbne for de studerendes og undervisernes perspektiver på begrebet, samt de muligheder for 

kontekstualisering, som deltagerne mente at de tre forskellige undervisningsrum lagde op til. 

Vores analysetilgang og ikke mindst præsentationen af vores analyser af data skiller sig ud fra en 

traditionel måde at lave klynger af emner og temaer på tværs af interviews, fordi analyserne blev 
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lavet som en del af et iterationsdesign hvor der kontinuerligt bliver tilført og anvendt viden til 

designprocessen. Viden fra interviewet med underviserne indvirkede på de efterfølgende 

observationer i den fysiske tilstedeværelsesundervisning som igen påvirkede vores spørgsmål i 

interviewguiden og i selve interviewet med de studerende osv. 

 

Fase 4 – Der stilles spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål 

I fase 4 gennemgik vi hele analysematerialet og forholdt os endnu engang til hvordan de enkelte 

meningsenheder bidrog til at besvare undersøgelsesspørgsmålene. Under gennemlæsningerne 

markerede vi meningsenheder som indeholdt særlige pointer, der med stor sandsynlighed skulle 

medtages i fase 5. 

 

Fase 5 – Væsentlige temaer og meningsenheder bindes sammen til deskriptive udsagn 

I fase 5 blev vigtige temaer og meningsenheder sammenskrevet i form af deskriptive udsagn. I 

endnu en iteration har vi genbesøgt datamaterialet og tidligere noter for at undersøge nye 

fortolkningsmuligheder eller oversete data og sikret, at der var meningsfulde sammenhænge 

mellem de enkelte dele og helheden. Vi fokuserede på hvad deltagerne har sagt om 

meningsfuldhed og undervisningskontekster, men også hvad de har sagt om det, der fungerer 

godt eller ikke fungerer så godt. Vi har ledt efter, om der i de enkelte dele er sammenhængende 

forståelser i forhold til de øvrige dele af interviewet og til helheden af interviewet. Vi træder her 

ind og ud af deltagernes perspektiv og eget forskerperspektiv.  

 

I sammenskrivningen inddrog vi de meningsbærende enheder i citatform for at lade undervisernes 

og de studerendes narrativer træde tydeligt frem. Særligt i præsentationen af analysen af 

interviewet med de studerende, har vi vægtet det højt at inddrage fyldige citater fra interviewet, da 

vi her ville tæt på de studerendes oplevelser af, og dermed narrativer om, hvad kontekstualisering 

kan betyde for deres læringsoplevelser. Vi var opmærksomme på, hvor data var ideografiske, men 

var i analysen særligt interesserede i at finde sammenfald mellem hvordan underviserne definerede 

og forstod kontekstualiseringsbegrebet, og hvilke erfaringer de havde med kontekstualisering i 

deres praksis. Vi var særligt optagede af at finde sammenfald mellem de studerendes oplevelser af, 

hvad der karakteriserede meningsfulde dele af undervisningen og hvordan deres oplevelser kunne 

kobles til kontekstualiseringer i undervisningen. De hyppigst forekommende underliggende 

temaer, der specifikt vedrører kontekstualiseringer i forhold til undervisningen er særligt 
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fremhævet og eksemplificeret. Sammenskrivningerne af de to interviews kan læses i kapitel 6 hvor 

resultatet af de iterative processer igennem de fem faser præsenteres.  

 

Analysestrategi for videoobservation af undervisningsrum 

Som et led i vores analysearbejde af den asynkrone undervisning samt særligt af videooptagelser 

fra den fysiske tilstedeværelsesundervisning og den synkrone onlineundervisning, har vi kodet 

samtalerne i undervisningen for tre kontekstualiseringskategorier. Vi har for overblikkets skyld 

dels organiseret de sproglige ytringer i en matrice som vi har indsat herunder, dels inddelt 

undervisningen ift. de pauser, der blev holdt undervejs. Vi har kun medtaget ytringer, hvor der 

kontekstualiseres ift. vores kontekstkategorier. Visse sekvenser har vi måttet udelade pga. 

omfanget. Der er passager, hvor der tales længe om forskellige erfaringer, hvorfor vi har måttet ty 

til telling, not showing. I de tilfælde har vi sat en hård parentes, hvor vi fortæller om samtalens 

indhold helt kort. 

 

Vi har foretaget det som Kvale og Brinkmann (2015, s. 263) kalder begrebsstyret kodning ud fra 

kategorierne: 

1. Erfaringer med teknologi 

2. Erfaringer med fag  

3. Erfaringer med skole 

 

Et uddrag fra matricen ses her: 

 

Figur 11 - Uddrag fra matrice med kodning af videooptagelse 
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I arbejdet med at kode blev det klart at der indimellem var overlap mellem kategorierne. Det skete 

f.eks. når en samtale om en teknologis relevans i en faglig sammenhæng (fagkontekst) ledte over i 

en samtale, hvor en studerende f.eks. havde konkrete erfaringer med at arbejde med netop dén 

teknologi i dét fag i en konkret klasse. Som vi ser det, er det i øvrigt et helt normalt billede på en 

samtaleudvikling, at flere kontekstaspekter inddrages i den samme samtalesekvens.  

Kodningsmatricen i forhold analysen af den asynkrone online undervisning ligner de 

matricer vi også har anvendt for at få overblik over kontekstualiseringskategorierne i henholdsvis 

den fysiske og den synkrone onlineundervisning. Matricestrukturen går igen i de tre analyser af 

undervisning for at binde dem sammen. Den eneste forskel der er på denne matrice og de to 

øvrige er fraværet af tidsangivelse for kontekstualisering. I stedet refererer vi til de forskellige 

dokumenter i det asynkrone forløb. Eftersom videoerne rent indholdsmæssigt gentager det der 

står i de skriftlige dokumenter, er de, for at undgå redundans, ikke taget med i matricen. 

 

Analysestrategi for de ustrukturerede interviews i ideudviklingsfasen 

Det helt åbne, ustrukturerede interview er rammen for de to interviews, vi foretog. Preece, Rogers 

og Sharp (2015)skriver om denne interviewform: 

 

”Open-ended or unstructured interviews are at one end of a spectrum of how much control the interviewer 

has over the interview process. They are exploratory and are more like conversations around a particular 

topic; they often go into considerable depth. Questions posed by the interviewer are open, meaning that 

there is no particular expectation about the format or content of answers.” (s. 233 ff.) 

 

Vi finder at det ustrukturerede interview rent funktionelt matcher den fase i designforløbet, hvor 

der skal idegenereres og ideudvikles, godt. Således lægger en ustruktureret samtale i en ’fri’ form 

op til ’friere’ tænkning, spontanitet og inspiration. Vi ville netop gerne have en fri samtale om 

kontekstualisering der potentielt kunne komme i dybden med forskellige aspekter af temaet. Ved 

en genlytning af interviewene fik vi således mulighed for at være forskere på en ny måde: Vi så os 

selv udefra og opdagede at interviewene følger spor, men at samtalen går sine egne veje, fordi vi 

ikke havde fastlagt dens forløb på forhånd. 

Vi har konstrueret en særlig analysestrategi for de ustrukturerede interviews. Det er 

fordi interviewene skal opfylde en funktion i designforløbet hvor de tilbyder empiri, der kan 

anvendes i vores arbejde med at konstruere en prototype. Det er meget målrettet: Vi vil gerne 
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forstå hvad vores deltagere/brugere/meddesignere finder didaktisk brugbart og inspirerende i et 

konkret design af en kontekstualiseringsteknologi. Helt konkret har det resulteret i det, vi kan 

kalde for en en ’top-down’-tilgang til analysearbejdet: I en første gennemlytning af interviewene 

har vi først noteret forskellige temaskift og vendepunkter i samtalerne. Det har givet os en 

oversigt over samtalernes tematiske forløb. Med det overblik har vi kunnet vælge temaer og 

emner, som ikke angår selve vores konstruktionsarbejde fra, og vi har med det kunnet foretage 

nedslag i optagelserne, hvor vi nærlyttede og transskriberede. På den måde har vi altså konstrueret 

en proces, der kan siges at være modsat den mere traditionelle, hvor transskribering kommer før 

kodning; vi har lavet kodning før transskribering. Vi kalder det for en ’top-down’-tilgang, fordi 

analysen først fokuserer på indhold og tematikker – det vi kan kalde for interviewenes 

’makroplan’; og derefter på deltagernes konkrete, sproglige ytringer, som vi kan kalde ’mikroplan’.  
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Kapitel 6 – Analyser af interview, observationer og asynkrone 

undervisningsmaterialer (Undersøgelsesfasen) 

 

Analyse af fokusgruppeinterview med underviserne 

I det indledende fokusgruppeinterview med underviserne har vi helt overordnet identificeret ti 

temaer som adresserer de problemfelter, vi arbejder med i undersøgelsen. Det er selvfølgelig ikke 

tilfældigt, for temaerne var udgangspunkter for de spørgsmål, vi byggede vores interviewguide op 

omkring. Temaerne er: 

 

➢ Asynkron undervisning 

➢ Synkron online undervisning 

➢ Fysisk tilstedeværelsesundervisning 

➢ Overvejelser og kontekstualisering på tværs af de tre undervisningsrum 

➢ Kontekstualisering koblet til erfaringer med teknologi 

➢ Kontekstualisering koblet til samfundet 

➢ Kontekstualisering koblet til fagkontekst i skolen 

➢ Kontekstualisering vs. kontekst 

➢ Dekontekstualisering/aftematisering 

➢ Kontekstualisering (med kobling til Dewey) 

  

Vi vil for overskuelighedens skyld komprimere og organisere vores analyse af temaerne under de 

tre overskrifter Kontekst og kontekstualisering; Undervisningskontekst og Kontekstualiseringskategorier. 

  

Kontekst og kontekstualisering - Indhold vs. aktiviteter 

I den indledende del af interviewet formulerer underviserne en forståelse af kontekstualisering, 

som også kan omfatte deres egen undervisning. Det er når Dina om kontekstualisering f.eks. 

siger: 

 ”… jeg tænker det er, altså hvordan omformer jeg det her til undervisning. Så det er ikke så meget 

med det der med ude i samfundet sådan noget. Det er mere sådan meget konkret til hvordan (.) underviser 

jeg i det her.”  
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Det er en forståelse der afviger fra de kategorier, vi anvender i dette projekt. Vi er blevet 

opmærksomme på at det er, fordi vi i vores valg af kategorier er fokuserede på, hvordan indholdet 

i undervisningen (lokal kontekst) kan kobles til forskellige kontekster uden for undervisningen 

(global kontekst). Det er en refleksion som gør, at vi må præcisere og justere vores definition af 

kontekstualisering: I vores projekt ser vi det som det, der finder sted, når et undervisningsindhold 

kobles til kontekster uden for selve undervisningen: 

 

 

Figur 12 - Kontekstualisering 

 

Pilen viser hvordan kontekstualiseringen foregår som en bevægelse fra indhold gennem 

undervisningskonteksten til de forskellige eksterne kontekstkategorier, vi har identificeret. 

 

Dekontekstualisering og kontekstualisering 

Senere i interviewet præsenterer underviserne en forståelse af kontekstualisering der i høj grad er 

orienteret omkring koblingen af indholdet med lærerprofessionen, dvs. ud af 

undervisningskonteksten.  
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Det sker f.eks. da underviseren Tine siger:  

 

”… jeg kan huske det første semester, vi underviste i modulet, hvor vi var mange undervisere, der var 

vi meget fokuserede på indholdsområderne og diskuterede meget, det var kritisk i forhold til at det blev 

sådan (..) for isoleret. Altså i forhold til den (..) i forhold til det lærerprofessionelle. Altså hvorfor skal 

de lære om computationel ænkning, når de skal ud og være lærere.”  

 

Som vi ser det, er underviserne tidligt opmærksomme på at det er vigtigt med en tydelig kobling 

fra teknologiforståelsesmodulets indholdsniveau til lærerprofessionen, for ellers er der risiko for at 

de studerende oplever undervisningen som meningsløs, ja, dekontekstualiseret. Og som svar på 

dén udfordring er det vigtigt at få kontekstualiseret. Line giver et tænkt eksempel på, hvordan det 

kan foregå, du hun siger: ”Nu gør I noget med jeres egne erfaringer som I deler af i forhold til hvordan I bruger 

teknologi udenfor skolen. Og så prøver vi bagefter at hive det ind igen og hvorfor skulle I så gøre det når nu vi har 

om/når nu I møder eleverne.” Her foregår den tænkte kontekstualisering ved at de studerendes egne 

erfaringer med teknologi kobles med skolekonteksten – det, vi kalder for en ’stærk’ 

kontekstualisering, fordi den involverer mindst to af de tre kontekstkategorier. 

  

Undervisningskontekster/undervisningsrum 

I samtalerne om de forskellige undervisningskontekster på NetLU, dvs. asynkron, synkron 

onlineundervisning og fysisk tilstedeværelsesundervisning, blev vi præsenteret for adskillige 

interessante udsagn, der koblede indhold, undervisningskontekst og kontekstkategorierne 

sammen. Det skete bl.a. da underviseren Dina om undervisningen i den asynkrone 

undervisningskontekst sagde:  

 

”Altså, de asynkrone forløb kan måske lægge op til man netop gør noget derude med erfaringer fra eget 

liv, fra øh, altså sådan det kulturelle måske. Det ved jeg ikke om man kan sige. Og så når vi er 

sammen kan vi kontekstualisere det ind til hvorfor gjorde I det? Nu er I her, I skal være lærere i 

matematik. I skal/nu snakker vi skole og undervisning og didaktik og pædagogik.”  

 

Her kobler Dina de studerendes egne erfaringer med teknologi til både fag- og skolekonteksterne. 

Og det er et udsagn, der styrker vores tese om at kontekstualisering kan være mere eller mindre 

’stærk’, dvs. jo flere af konteksterne, der kobles til, jo mere meningsfuld bliver undervisningen.  
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Det indtryk forstærkes af et andet eksempel fra en samtalesekvens om kontekstualisering på tværs 

af de tre undervisningsrum, hvor Tine siger: ”Egentlig burde det måske bare hele tiden være, altså, 

kontekstualiseret i forhold til alle niveauer i alle rum. Måske.” Og kort tid efter reflekterer hun videre: 

”Jamen jeg er blevet meget mere sådan fuck hvorfor mødes vi overhovedet? … det jo fordi man bliver meget bevidst om 

nu er vi her sammen, men vi kunne jo ligeså godt ikke være det. Vi skal gøre noget der giver mening.” 

Kontekstualiseringen; det at ’noget der giver mening’, for nu at bruge Tines ord, står her frem 

som det helt centrale element i undervisningen.  

 Kontekstualiseringskategorier 

I interviewet præsenterer vi underviserne for vores tre kontekstualiseringskategorier, blandt andet 

for at få dem til at reflektere med over kategoriernes gyldighed. De kan umiddelbart relatere til 

kategorierne. I forbindelse med kategorien ’erfaringer med teknologi’, siger Tine:  

 

”Altså, det vi har valgt i det asynkrone her og nu det er at de skal undersøge sig selv og deres brug af 

teknologi. Og det synes jeg giver god mening, at de gør i et asynkront forløb, fordi det kan være ret 

grænseoverskridende at gøre, og man kan selv ligesom vælge ’hvornår vil jeg gøre det’. Det er ikke noget 

man lige skal gøre, mens man er her, så det er egentlig sådan en oplagt aktivitet, som er i et asynkront 

forløb, tænker jeg.”  

 

Det er en konkret kobling af undervisningskontekst med en kontekstkategori; i den asynkrone 

undervisning finder hun at der er særlige muligheder for, at de studerende kan undersøge deres 

egne erfaringer uden at de bliver eksponerede for en bredere skare. 

Et eksempel på at også 'erfaringer med fag’ er relevant for underviserne er, da Dina 

siger: ”… eftersom der jo er en matematikunderviser på modulet, at det er vigtigt at få lavet den kobling og se, hvordan 

de kan anvende teknologi i matematikundervisningen.” Det er interessant at anvendelsesperspektivet 

nævnes eksplicit her. Det er med blik for teknologien som redskab: Et teknologiindhold kan altså 

vise sig meningsfuldt gennem sine anvendelsesmuligheder i en konkret matematikfaglig 

sammenhæng.  

Endelig er også kategorien ’erfaringer med skole’ i spil for underviserne; eksempelvis 

da Tine reflekterer over koblingsmuligheden:  
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”Men øh (.) fordi at teknologier og digitale medier og bla bla bla er et vilkår altså i samfundet og i 

skolen og bliver mere og mere til stede i alt hvad vi gør, så er det måske en meget god øvelse at prøve at 

sige ’nu skal I faktisk være lidt mere bevidste om eller reflektere over, hvad det er I gør’.”  

 

Når hun peger på teknologi som et vilkår i samfund og skole, trækker hun på en fælles erfaring 

alle har med netop skole og teknologi; og i hendes krav til de studerende om at de skal ’reflektere 

over’ det de gør, vil hun have at de studerende også selv foretager kontekstualiseringen.  

 

Opsamling og handleperspektiver ift. vores design 

Undervisernes forståelse af kontekstualisering bliver klarere i løbet af interviewet. De formulerer 

undervejs et aktivitetsperspektiv på kontekstualisering hvilket står i kontrast til vores 

indholdsorienterede perspektiv. Det hjalp os til at formulere vores egen forståelse af begrebet 

bedre: For os handler det konkret om at underviseren, for at skabe mening for den studerende, er 

orienteret mod at forbinde teknologi og teknologiforståelsesmodulets indholdsområder med de 

studerendes erfaringer med teknologi, skole og fag. Tines tidligere erfaringer med 

dekontekstualiseret arbejde med indholdsområderne, dvs. hvor indholdet ikke bliver koblet til 

kontekster, der har relevans for de studerende, styrker vores forståelse.  

Der er måske tale om ambivalens, når Tine om undervisningskontekstens betydning 

på den ene side siger, at den er helt ligegyldig, så længe der bliver kontekstualiseret; og på den 

anden side, at ikke alle undervisningsaktiviteter passer lige godt til alle tre 

undervisningskontekster. Efter analysen af interviewet står vi tilbage med et indtryk af, at vores 

tre kontekstualiseringskategorier forekommer relevante og operationalisérbare for underviserne. 

Det bestyrker vores forestilling om, at man kan konstruere en kontekstualiseringsteknologi i flere 

lag. 

 

Analyse af observation af fysisk tilstedeværelsesundervisning  

I dette afsnit præsenteres først kodningsmatricen af videooptagelserne fra en fysisk 

tilstedeværelsesundervisning hvor Dina underviser holdet. Efterfølgende foldes først sproglige 

observationer ud i en mere deskriptiv form med særligt fokus på de kontekstualiseringsmønstre, 

som vi har observeret i praksis, samt de særlige observationer, som har vist i forhold til 

anvendelsen af semantiske og fysiske teknologier i det fysisk undervisningsrum. For at få analytisk 

fylde folder vi derefter også vores visuelle observationer ud; det giver videomediet adgang til. 
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 Underviser = U 
Studerende = S 
Uret nulstilles efter 
hver pause 

Erfaringer med 
teknologi 

Erfaringer med fag Erfaringer med 
skole 

12:03 MIN. U: ”… Det kan også godt 
være at I har erfaringer med 
robotter og sådan noget …” 

    

12:15 MIN.     S: ”… Micro:bit, det har jeg 
også arbejdet med (…) det 
var i fjerde klasse, hvor de på 
et tidspunkt skulle 
programmere en terning …” 

14:41 MIN.   U: ”… I er fra dansk eller 
hvad? Ok, så I … ja … 
øhm i dag har jeg så lidt en 
… tilgang fra matematik, for 
jeg regnede egentligt med at 
det var et matematikhold, øh, 
men jeg håber at I vil være 
med alligevel, og der er jo også 
nogle ting som er generelle 
…” 

  

23:29 MIN.   U: ”… og det kan være en 
rigtig god måde for eleverne at 
træne det her 
programmering… ” 

  

1:10:10 MIN.     U: ”… det er meget sjovt at 
lave med børn i skolen… ” 

PAUSE       

01:00 MIN.   U: ”Hvad har det her 
[programmering i Scratch] 
med matematik at gøre?” 

  

09:10 MIN.   U: [igen] ”Hvad har det her 
med matematik at gøre?” 

  

09:11-16:20     [De studerende og 
underviseren udveksler 
adskillige udfoldede 
eksempler på 
matematikfaglig relevans] 

34:35 MIN.   U: ”… om I kan se 
anvendelsen i matematik, 
eller altså, hvad der er godt 
ved at arbejde med trekanter 
på den her måde… ” 

  

40:50 MIN. U: ”Der var nogen, der 
havde arbejdet med Micro:bit. 
Hvis I nu kort skulle 
fortælle, hvad Micro:bit er? 
…” 

    

1:04:49 MIN.   U: ”Vælg et forløb der er 
omkring matematik - og I 
[peger på de 
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danskstuderende] må gerne 
vælge noget andet” 

1:44:30 MIN.   U: [I samtale med gruppe] 
”Hvor meget faglighed er der 
i det?” 

  

PAUSE       

16:50 MIN.     S: [Om arbejdet med 
Micro:bit] ”Det fratager 
eleverne muligheden for at 
lave noget forskelligt” 

17:15 MIN.   S: [Om arbejdet med 
Micro:bit] ”Men hvor er 
matematikken?” 

  

19:20 MIN.   S: [Om Micro:bit] ”Man 
skal ikke bruge så meget tid 
på den, fordi der ikke er så 
stor faglighed i den”  

  

20:00       

24:13       

PAUSE       

08:25   U: [Om design af prototyper] 
”… og hvordan kunne man 
arbejde med det i faglige 
sammenhænge?” 

  

13:00     S: [Længere sekvens, hvor 
den studerende fortæller om 
sin baggrund som designer og 
arbejdet med design i 
skolesammenhæng] 

19:07     U: ”… og hvad er det, I 
skal få eleverne til …” 

SLUT        

 
Figur 13 - Kodningsmatrice 

 

Sproglige observationer 

I den indledende del af undervisningen, som var første gang underviseren Dina mødte holdet, har 

hun besluttet, at der skal være en runde med gensidige præsentationer af baggrunde og erfaringer. 

Her bemærker underviseren at ”… Det kan også godt være at I har erfaringer med robotter og sådan noget… ”, 

hvorved hun inddrager de studerendes erfaringer med teknologi. En studerende følger op 

umiddelbart efter med at fortælle at, ”… Micro:bit, det har jeg også arbejdet med (…) det var i fjerde klasse, 

hvor de på et tidspunkt skulle programmere en terning …”, altså en inddragelse af erfaringer med skole. Et 

tredje eksempel fra undervisningens indledning er da to studerende præsenterer sig med 

undervisningsfaget dansk, hvilket overrasker underviseren, fordi holdet er for 

matematikstuderende. Hun bemærker derefter: ”… I er fra dansk eller hvad? Ok, så I … ja … øhm i 
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dag har jeg så lidt en … tilgang fra matematik, for jeg regnede egentligt med at det var et matematikhold, øh, men 

jeg håber at I vil være med alligevel, og der er jo også nogle ting som er generelle …”. Her træder faget – eller 

fagene – tydeligt frem som vigtige kontekster for undervisningen og dens indhold. 

 

Kontekstualiseringsmønstre 

Vi har registreret to tilfælde, hvor erfaringer med teknologi anvendes til kontekstualisering. I 

begge tilfælde foregår kontekstualiseringen som indledning til en undervisningssekvens. I første 

tilfælde sker det, da der skal introduceres til undervisningen generelt, hvor Dina siger: ”… Det kan 

også godt være at I har erfaringer med robotter og sådan noget …”. Det åbner for en samtale, hvor de 

studerende netop byder ind med egne erfaringer med teknologier – bl.a. med arbejdet med 

programmering i skolen. Det husker hun, for senere, som en indledning til et nyt fokuspunkt i 

undervisningen, hvor der skal arbejdes med Micro:bit, siger hun: ”Der var nogen, der havde arbejdet med 

Micro:bit. Hvis I nu kort skulle fortælle, hvad Micro:bit er? …”. Her kan man sige at underviseren 

genanvender en tidligere kontekstualisering ved at referere til en tidligere samtale i 

undervisningsrummet. Ved at gøre det konstituerer hun samtalerne i undervisningsrummet som 

nye fælles reference- og kontekstualiseringspunkter. 

Erfaringer med fag er den kategori der træder frem som den mest anvendte i 

samtalerne i undervisningen. Ud af de nitten registreringer af samtalesekvenser med 

kontekstualisering i undervisningen, handler de ti om fagkontekst, dvs. over halvdelen. Det er et 

mønster, der giver god mening, når man ser på, hvem der deltager i undervisningen. De 

studerende på dette teknologiforståelseshold er først og fremmest matematikstuderende – og 

Dina er først og fremmest underviser i matematik. Det er en ”anomali” at der er to 

danskstuderende med i undervisningen, hvilket også viser sig ved Dinas reaktion; det havde hun 

ikke regnet med. I et tilfælde i undervisningen viser hun at hun er opmærksom på at de 

danskstuderendes faglighed er en anden, og at koblingen til deres fag må ske ad andre veje end de 

matematikstuderendes. Det er, da hun henvendt til hele holdet siger: ”Vælg et forløb der er omkring 

matematik - og I [peger på de danskstuderende] må gerne vælge noget andet”. 

I alt seks gange ud af nitten inddrages erfaringer med skole. Det fremstår altså som en 

kontekstualiseringsmulighed, der anvendes ganske meget. I to af vores registreringer er 

samtalerne, hvor skolen er konteksten, for lange til at de meningsfuldt kan placeres i ovenstående 

matrice. Det antyder at det er en kontekst, som både underviser og studerende finder det vigtigt at 
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fastholde samtaler om. Men også at det er en kontekst, der får det man kan kalde forventelig 

opmærksomhed, for det er trods alt skolen, som læreruddannelsen uddanner til. 

Billedet er altså at matematikfaget er den kontekstkategori, der anvendes mest til kontekstualisering, 

efterfulgt af skolen som ganske fremtrædende og endeligt erfaringer med teknologi som mindst 

anvendte kategori. Det er et mønster der kan forstås i lyset af, at det er en matematikunderviser, 

der står for undervisningen, og af at det er første gang, hun møder holdet. 

  

Semantiske og materielle teknologier 

Analysen ovenfor bygger på kodning af ytringer der falder inden for de tre kontekstkategorier, vi 

har valgt at se på. Men derudover vil vi også gerne se på, hvordan selve teknologiaspektet konkret 

bliver håndteret i undervisningen. Teknologi som en entitet i samfundet der fylder og dominerer, 

er både anledningen til og omdrejningspunktet for modulet i første omgang. Vi ser det derfor som 

et vigtigt aspekt at have med i vores analyse. Vi kan fremhæve to situationer i undervisningen, der 

er særligt interessante for os. Den første situation er, da Dina forklarer, hvad der skal arbejdes 

med i forbindelse med den designproces, de studerende befinder sig i. De er nået til konstruktionsfasen 

(Iversen, Dindler, & Smith, 2019, s. 44):  

 

”Nu går jeg videre til kontruktionen, eh, for det næste det var så, at man skal lave en eller anden form 

for skitse … og, ja det kan være enten en skitse, en mockup eller en prototype, en skitse det er jo bare 

en eller anden tegning, eh, og en prototype det er, når man har bygget et eller andet, der virker, og 

mockup”en den ligger sådan et sted midt imellem, ikke …, eh, så det jeg gerne vil have jer til, og det er 

derfor, jeg har taget det her byggehalløj med, det er at I skal prøve at bygge denne her prototype, så eh, 

nu springer vi lige skitsen over, fordi eh, der ikke er så meget tid …”  

 

Det er interessant at skitseniveauet springes over med henvisning til tidsaspektet, for det tyder på, 

at arbejdet med at fremstille en prototype vurderes at være vigtigere end skitsen. Vi antager at det 

kan have at gøre med at hhv. skitse og prototype udgør forskellige former for repræsentativitet. En 

skitse er en semantisk repræsentationsform, der består af tegn, som modtageren/læseren skal 

afkode. Prototypen er derimod en materiel repræsentationsform, der henvender sig til modtageren 

gennem sin fysiske fremtoning. Den har en mere ”kropslig” appel, for den kan røres og ses fra 

forskellige vinkler. ”Afkodningen” af den er således ikke kun en intellektuel øvelse - snarere er det 

en øvelse, der appellerer til erfaringsviden (jf. Dewey). 
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Den anden situation er da underviseren helt konkret skubber en vogn med teknologier frem i 

undervisningslokalet. Det er meningen at de studerende skal tage teknologierne i hænderne og 

undersøge dem, afprøve dem og reflektere over dem i undervisningen. Det er også hvad der sker; 

de studerende arbejder med både materielle Micro:bits (den findes også i ren virtuel form) og 

materialer til fremstilling af prototyper i undervisningen. Alt dette får os til at tænke på, om den 

materielle dimension i netop teknologiforståelsesfaget tillægges en særlig betydning, og om 

undervisningen overhovedet kan gennemføres til både underviseres og studerendes tilfredshed 

uden brug af fysiske materielle teknologier.  

Visuelle observationer 

På videooptagelserne kan vi konkret se at underviseren kobler ting i rummet til den 

kontekstualisering, hun foretager. Det sker f.eks., da hun i samtalen med de studerende benytter 

muligheder for at pege og samtidigt sige: ’Vælg et forløb der er omkring matematik - og I [peger på de 

danskstuderende] må gerne vælge noget andet’. De studerende udnytter også rummet og dets genstande til 

kontekstualisering. Et eksempel er, da to studerende der er sammen om at programmere en 

Micro:bit på samme computer taler sammen, og den ene udbryder: ’Men hvor er matematikken?’, mens 

han peger på skærmen.  

Rent visuelt har vi altså eksempler på at den samtidige tilstedeværelse af undervisere, 

studerende og materiel teknologi i rummet påvirker kommunikationen og måden, der 

kontekstualiseres på. Vi forstår det sådan, at aktørerne og artefakternes tilstedeværelse forstærker 

koblingen og gør det meningsfulde konkret. Vi tilbydes en forståelsesramme gennem begrebet tavs 

viden (Polanyi, 1967) (Nonaka & Takeuchi, 1995), hvor den principielle tavse viden (Wackerhausen & 

Wackerhausen, 1999) kan forstås og tranformeres til eksternaliseret viden gennem genstandens 

materialitet og det konkrete samarbejde, den indgår i.  

Materiel teknologi er således med til at ’gøre’ kontekst, dvs. at 

undervisningskonteksten blandt andet defineres gennem de materialiteter og repræsentationer, 

underviseren bestykker det med. I den observerede teknologiforståelsesundervisning bestykkede 

underviseren rummet med konkrete teknologier til undervisningsbrug i form af f.eks. Micro:bits, 

forskellige robotter mm. præsenteret på en vogn, et såkaldt mobilt laboratorium, som hun kørte ind i 

lokalet.  
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Handleperspektiver efter denne analyse 

Alle de tre kontekstkategorier, som vi har valgt at undersøge i afhandlingen, bliver italesat i den 

fysiske undervisning, vi har set. Det giver os et indtryk af, at kategorierne er robuste rent analytisk; 

for når der kontekstualiseres i undervisningen – og det gør der – træder de tydeligt frem. I den 

konkrete undervisning var det først og fremmest matematikfaget, der blev brugt som 

kontekstualiseringsarena, men også erfaringer med skole og erfaringer med teknologi kom i spil. Som en 

vigtig tilføjelse til disse fund træder det frem at teknologi som materialitet synes at have forrang for 

teknologi som tegn i teknologiforståelsesmodulet. Det noterer vi os til senere brug. 

Videodelen har givet os et blik på det fysiske undervisningsrum som et, hvor 

interaktionen fremstår som en tæt forbindelse mellem aktører og artefakter, og begge dele 

anvendes til at understøtte kontekstualisering. Også dét noterer vi os. 

 

Analyse af synkron onlineundervisning i Adobe Connect  

Også i dette analysearbejde har vi kodet samtalerne i undervisningen for de tre kontekstkategorier 

og organiseret de sproglige ytringer i en matrice som vi har indsat herunder. Vi har kun medtaget 

ytringer hvor der kontekstualiseres ift. vores kontekstkategorier. Visse sekvenser har vi måttet 

udelade pga. omfanget. Der er f.eks. passager, hvor der tales længe om forskellige erfaringer, 

hvorfor vi har måttet ty til at fortælle eksemplerne frem for at vise dem. I de tilfælde har vi sat en 

hård parentes, hvor vi fortæller om samtalens indhold helt kort. 

  

Underviser=U 
Studerende=S 

Erfaringer med 
teknologi 

Erfaringer med fag Erfaringer med 
skole 

0-30 min.: Indledende 
arbejde med 
programpræsentation 
og 
opvarmningsøvelse 
på Padlet 

      

Ca. 31:30     U: [Om TEKU-
modellen] ’Som jeg forstår 
det, betyder det at man er 
refleksiv og analytisk ift den 
teknologi man bruger i sin 
praksis, og hvordan praksis 
og teknologi påvirker 
hinanden’   

Ca. 34:15     U: [Om dagens program] 
’Det kommer til at handle 
om i dag … teknologi i en 
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kontekst, og hvordan man 
som lærer kan arbejde aktivt 
med teknologiforståelse, når 
man inddrager teknologi i sin 
undervisning’ 

Ca. 35-1:43: Langt 
slip med arbejde i 
grupperum og 
derefter monologisk 
oplæg v. U 

      

Ca. 1:43:00   U: ’Som lærer, øhm, så kan 
man sige at en teknologi kan 
stabilisere sig. Jer som er 
matematiklærere, I har nogle 
teknologier I bruger, de 
teknologier har stabiliseret sig 
I de måder, I arbejder med 
dem på med jeres elever’ 

  

Ca. 1:46:00   [U præsenterer en case 
med udgangspunkt i en 
undervisningssituation i 
skolen, hvor lærere og 
elever arbejder med 
teknologi i danskfaget] 

[U præsenterer en case 
med udgangspunkt i en 
undervisningssituation i 
skolen, hvor lærere og 
elever arbejder med 
teknologi i danskfaget 

Ca. 1:48-2:24:00: 
Casearbejde i 
grupperum 

      

Ca. 2:24:30 U: ’Og har I erfaringer med 
Padlet fra tidligere …? 
’…’Og hvordan har I brugt 
det der?’ [herefter længere 
samtale om padlet og 
hensigtsmæssig 
kommunikation i sociale 
medier] 

    

Ca. 2:29:00     [U fortæller om sin 
datters første møde med 
teknologien som et 
særligt undervisningsrum 
(Teams)] 

Ca. 2:33:00 (Der er 
lidt problemer med 
tidsmåling i 
optagelsen, derfor 
denne tidsangivelse) 

    [U præsenterer en case, 
hvor de studerende skal 
arbejde med 
kontekstualisering] 

Ca. 2:32:15: U taler 
om at de studerende 
skal udforme 
spørgsmål der 
adresserer de tre 
kontekstkategorier (!) 
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Ca. 2:35-3:20: 
Grupperne arbejder i 
grupperum 

      

Ca. 3:20-3:25: U 
forklarer den næste 
arbejdsgang, hvor de 
studerende skal 
arbejde med 
hinandens cases 

      

Ca. 3:28:00-3:48:00: 
Grupperne arbejder i 
grupperum 

      

Ca. 3:50:00: U 
afslutter 
undervisningsdelen. 
Derefter samtale om 
det praktiske og 
logistiske 
udfordringer ift. den 
kommende 
undervisning 
(asynkron) 

      

  

Også i den asynkrone undervisning finder vi eksempler på inddragelse af de tre 

kontekstkategorier. I et indledende oplæg om centrale pointer og begreber fra det, de studerende 

har læst til undervisningen, siger underviseren om TEKU-modellen (Hasse & Brok, TEKU-

modellen. Teknologiforståelse i professionerne., 2015): ”Som jeg forstår det, betyder det at man er refleksiv 

og analytisk ift den teknologi man bruger i sin praksis, og hvordan praksis og teknologi påvirker hinanden”. Det er 

en kontekstualisering der kobler det teoretiske stof med de studerendes og underviserens erfaring 

med skole. Lidt senere inddrager underviseren fagkonteksten, da hun siger: ”Som lærer, øhm, så kan 

man sige at en teknologi kan stabilisere sig. Jer som er matematiklærere, I har nogle teknologier I bruger, de teknologier 

har stabiliseret sig I de måder, I arbejder med dem på med jeres elever”. Det er den konkrete reference til de 

studerendes fagligheder – de er alle matematikstuderende, og flere af dem arbejder med faget i 

grundskolen – der udnyttes. Og endelig adresseres de studerendes erfaringer med teknologi, da 

underviseren i et senere konkret arbejde med en app spørger: ”Og har I erfaringer med Padlet fra tidligere 

…? ”…”Og hvordan har I brugt det der?”.  
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Kontekstualiseringsmønstre 

I analysen af den fysiske undervisning fandt vi i alt nitten eksplicitte kontekstualiseringer, og det 

viste sig som et klart billede, at fagkonteksten var den, der blev inddraget mest. I den synkrone 

undervisning er billedet ganske anderledes; der er i alt otte tilfælde af kontekstualiseringer, hvor 

vores tre kontekstkategorier inddrages. Af de otte er de fem i kategorien studerende og underviseres 

erfaringer med skole; to i kategorien fagkontekst og et eksempel i kategorien studerendes erfaringer med 

teknologi. Det er altså den fælles professionsfaglige referenceramme, skolen, der er mest anvendt i 

denne undervisningsobservation.  

 

Hvem siger hvad? 

Der er andre interessante forskelle på den fysiske og den synkrone onlineundervisning. Af den 

fysiske undervisnings nitten registreringer af kontekstualisering står underviseren for de tolv og de 

studerende for fem (de to længere samtalesekvenser som ikke er udskrevet, fraregner vi her). I den 

synkrone onlineundervisning er det underviseren, der står for alle kontekstualiseringerne. Det er 

et mønster, der gør det relevant et se på typen af ytringer, der bærer kontekstualiseringen. Ud af de 

otte kontekstualiseringer, der alle foretages af underviseren i kan de syv siges at være monologiske. 

Én ytring er dialogisk, dvs. formet som et spørgsmål til de studerende. Af de tolv ytringer fra 

underviseren i den fysiske undervisning er de syv dialogiske kontekstualiseringer. Altså ca. 

halvdelen. Det er interessant, for det tilføjer nogle nuancer til vores billede af kontekstualisering.  

Vi kan konstatere at kontekstualisering kan optræde i to former. Den kan altså være 

både monologisk og dialogisk båret. Meningsfuldhed er ikke forbundet til særlige måder at 

kommunikere på: Det er selvfølgelig muligt at forbinde et fagligt stofområde med forskellige 

kontekster i såvel monologisk som dialogisk form. Om kontekstualiseringen foregår på den ene 

eller den anden måde afhænger således af de sproglige valg, som kommunikationens deltagere 

træffer. Og det er meget muligt at teknologien påvirker de valg: Vi kan se, at den monologiske 

kontekstualisering er nærmest altdominerende i den synkrone onlineundervisning. Vi opfatter det 

som et sprogligt valg, der udspringer af Tines erfaringer med, forestillinger om og fornemmelse 

for interaktion.  
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Særligt fornemmelsen for timing spiller ind:  

 

”Timing is important in conversation. Deviations in the timing of speech are noticeable and unexpected, 

and also bear meaning. Too long silences turn into what Sacks et al. (Sacks et al., 1974) call lapses, 

uncomfortable silences that are perceived as if something is wrong. On the other hand, answers to complex 

questions, if delivered too quickly, may seem insincere or unreflected (Heldner & Edlund, 2010 i: 

Strömbergsson, Hjalmarsson, Edlund, & House, 2020).  

 

Det er nærliggende at antage at fordi timingen i dialog er helt anderledes i det synkrone online 

miljø, end den er i det fysiske, træffer underviseren et sprogligt valg, hvor det monologiske bliver 

det foretrukne. Således er det ikke nødvendigvis et fravalg af dialog som kommunikationsform, 

der er tale om; det er snarere et fravalg af dårlig timing i dialog. For i den fysiske undervisning 

varierer underviseren mellem monologisk og dialogisk kontekstualisering på en helt anden måde. 

Syv af de tolv kontekstualiseringsytringer er dialogiske, dvs. halvdelen, hvilket kan skyldes, at 

timing i dialoger i det fysiske undervisningsrum gør, at undervisere og studerende træffer 

sproglige valg, der går i retningen af det dialogiske. 

 

Handleperspektiver efter denne analyse 

Også i den synkrone onlineundervisning bliver de tre kategorier af kontekst, som vi har valgt at 

undersøge i projektet, inddraget. Det er et nyt fund at kontekstualiseringen i denne undervisning 

overvejende er monologisk, hvilket er et andet billede end det, vi fandt i den fysiske undervisning, 

hvor kontekstualiseringen veksler mellem det monologiske og det dialogiske. Muligheden for at 

inddrage kontekstualiseringer i de studerendes arbejdsspørgsmål fra underviseren, som er 

skriftliggjorte, ser vi ingen forskelle på i undervisningsrummene.  

Analysen giver et nyt perspektiv i undersøgelsen, som det er værd at forfølge: Vi har 

en formodning om at den asynkrone undervisning også vil være kontekstualiseret, men vil 

kontekstualiseringerne være dialogiske eller monologiske?  

 

Analyse af den asynkrone online undervisning 

Det konkrete materiale i den asynkrone undervisning består af to videoer og tre skriftlige 

dokumenter. I videoerne forklarer og gennemgår underviseren opgaverne, der også optræder i 

skriftligt format for de studerende. På den måde fungerer videoerne som en supplerende 
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modalitet til den skriftlige. Således er materialet karakteriseret ved at være monologisk i sin 

henvendelsesform og informerende rent indholdsmæssigt. Vi vil ikke give en detaljeret analyse af 

selve aktivitetstyperne her, men blot konstatere, at de er designet med interaktion og dialog for 

øje; de studerende skal i perioden med asynkron undervisning bl.a. skrive blogindlæg, hvor de 

reflekterer og diskuterer; og de skal foretage videomøder, hvor de undersøger og diskuterer faglige 

opgaver. Analysen af opgaverne ses her i figur 14: 

 

DELOPGAVE 1=D1 

DELOPGAVE 2=D2 

DELOPGAVE 3=D3 

ERFARINGER MED 

TEKNOLOGI 

ERFARINGER MED FAG ERFARINGER MED 

SKOLE 

D1 ’I dette asynkrone online 

undervisningsforløb 

introduceres I til iagttagelser af 

egen daglige omgang med 

hverdagsteknologi som 

computer og mobiltelefon. I 

introduceres med det formål at 

kunne arbejde jer ind på en 

kritisk-analyserende og 

skabende-deltagende position, 

bl.a. som grundlag for egen 

digital myndighed.’ 

 

  

D1   ’Dette afsender- og 

markedsperspektiv løftes ud i et 

elevperspektiv, hvor elevens egen 

brug af hverdagsteknologier 

bliver centralt i diskussioner om 

oplevelsesøkonomi.’ 

D1 ’Lærerprofessionalitet kobles 

afslutningsvis til egen 

teknologibrug, så I bliver 

bevidste om, at der er 

sammenhænge og krydsfelter, 

  



  

Side 84 af 136 
 

man bør være opmærksom på 

som professionsudøver.’ 

 

D1 ’Mediafaste aktiviteten 

udfoldes ved, at I afprøver på 

egen krop, hvordan det er at 

faste i forbindelse med 

mediebrug. I 24 timer skal I 

undlade at bruge nogen former 

for sociale medier, 

nyhedsmedier og andre apps 

på jeres telefon.’ 

 

  

D2   ’På baggrund af alle disse 
ressourcer og jeres afsluttende 
diskussion i gruppen skal I 
producere et diskussionsoplæg 
omkring børns læring om 
digital overvågning, hvor I 
reflekterer over skolens rolle 
og hvorledes man balancerer 
kritisk bevidsthed og dystopi 
i undervisningen som idéer til, 
hvordan man kan udruste 
eleverne med et kritisk 
konstruktivt 
handleperspektiv i forhold til 
egen teknologibrug.’  
 

 

D3   ’Denne aktivitet omhandler 

hvordan vi kan undervise om 

digital dannelse i grundskolen.’ 

D3   ’Forløbet skal inddrage fokus 

på mindst én udvalgt digital 

teknologi, som I studerende selv 

vælger at integrere i 

undervisningen. Grupperne 

starter med at læse teksterne til 

forløbet og undersøge 

eksisterende materialer og 

diskutere, hvordan man kan 
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arbejde med digital dannelse i 

skolen.’ 

D3   ”Undervisningen skal 
indeholde bud på, hvordan 
man kan undervise elever i 
grundskolen. I kan finde 
inspiration til emnevalg, 
undervisningens indhold og 
læringsaktiviteter i disse 
online 
undervisningsmaterialer.” 

 

Figur 14 - kodning af asynkron online undervisning 

Den asynkrone online undervisning kontekstualiseres i alt otte gange, og der kontekstualiseres i 

alle tre delopgaver. Fem gange inddrages erfaringer med skole; og tre gange erfaringer med teknologi. Det 

er iøjnefaldende at der ikke er eksempler på at fagkonteksten inddrages – ikke mindst fordi det var 

den kontekst, der blev inddraget mest i den fysiske undervisning.  

 

Kontekstualiseringsmønstre 

Ser man på kontekstualiseringerne i lyset af det begrebspar vi introducerede i forbindelse med 

analysen af den synkrone onlineundervisning, nemlig monologisk og dialogisk kontekstualisering, 

kan vi konstatere at der slet ikke kontekstualiseres dialogisk ved hjælp af spørgsmål i den 

asynkrone undervisning. Kontekstualiseringerne er monologiske og optræder i forbindelse med 

informerende eller instruerende sekvenser. Et eksempel på en informerende, monologisk 

kontekstualisering ser vi f.eks. i Delopgave 1: ’Dette afsender- og markedsperspektiv løftes ud i et 

elevperspektiv, hvor elevens egen brug af hverdagsteknologier bliver centralt i diskussioner om oplevelsesøkonomi.’ 

Sætningens funktion er informerende; og det er begrebet ’elevperspektiv’, der kobler til de 

studerendes erfaringer med skole. Et eksempel på instruerende, monologisk kontekstualisering 

finder vi også i Delopgave 1: ’Mediefaste aktiviteten udfoldes ved, at I afprøver på egen krop, hvordan det er 

at faste i forbindelse med mediebrug. I 24 timer skal I undlade at bruge nogen former for sociale medier, 

nyhedsmedier og andre apps på jeres telefon.’ Her er sætningens funktion instruerende, og koblingen til 

egne erfaringer med teknologi sker gennem vendingen ’I afprøver på egen krop’.  

Handleperspektiver efter denne analyse 

I underviserens videooplæg til denne asynkrone undervisning inddrages fagkonteksten ikke til 

kontekstualisering. De i alt otte kontekstualiseringer er monologiske og har først og fremmest 

informerende og instruerende karakter. Til vores kommende arbejde med at generere idéer til en 

designfase der kan adressere vores problemstilling, peger resultaterne fra analysen af den 
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asynkrone undervisning på, at det kan være værd at tænke over, hvordan man kan 

kontekstualisere dialogisk, selvom undervisningen er asynkron. Nogle ideer kan være inddragelse 

af online diskussionsforaer eller dialog gennem anvendelse af blogs. Denne overvejelse fordi vi 

med et socialkonstruktivitisk/interaktionistisk læringssyn er optagede af netop dialogisk 

undervisning. 

 

Analyse af fokusgruppeinterview med lærerstuderende 

Fokusgruppeinterviewet med de fire lærerstuderende var den sidste i rækken af interventioner, der 

skulle generere viden om, hvordan der kontekstualiseres i praksis og hvilken betydning det har 

for, de studerende læringsoplevelser og oplevelse af meningsfuldhed. Det var også her det skulle 

vise sig, hvilke kontekstualiseringskategorier der ville komme til syne i de studerendes fortællinger. 

Interviewguiden blev skabt med afsæt i de foregående analyser af både undervisning og interview 

med underviserne grundet vores iterationsdesign. Det kom særligt til udtryk ved at vi inddrog 

citater fra noget, der var sagt eller skrevet i forbindelse med alle tre typer undervisning, som vi har 

analyseret. Det betød også at vi kunne spørge konkret til nogle aktiviteter og arbejdsformer, som 

vi vidste, at de studerende havde oplevet i modulet. Analysearbejdet med meningskondensering af 

interviewet gav disse overordnede temaer: 

 

 Betydning af kontekstualiseringer af teknologiundervisning generelt 

 Betydning af dekontekstualiseringer af teknologiundervisning generelt 

 

 Kontekstualisering – kobling til undervisning og det at være lærer i skolen 

 Kontekstualisering – kobling til egne erfaringer med teknologi 

 Kontekstualisering – kobling til fagkontekst  

 

 Kontekstualisering i specifik tilknytning til Asynkron undervisning 

 Kontekstualisering i specifik tilknytning til Synkron online undervisning 

 Kontekstualisering i specifik tilknytning til Fysisk tilstedeværelsesundervisning 

 

I analysen har vi samlet temaerne i de tre klynger, som punktopstillinger ovenfor antyder, da 

temaer efter vores vurdering hænger naturligt sammen og gør analyseresultaterne overskuelige. Vi 
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starter bredt med at præsentere de studerendes tanker og refleksioner om hvordan 

kontekstualisering eller mangel på samme generelt bidrager til at gøre teknologiforståelsesmoduler 

meningsfuldt/ikke meningsfuldt. Derefter zoomer vi ind på hvilke kontekstualiseringskategorier, 

som er fremkommet af analyserne samt hvordan de kan bidrage til udvikle teknologiforståelse hos 

studerende.  

 

Teknologiforståelsesmodulet bliver meningsfuldt via kontekstualisering hos de studerende 

Vi finder det interessant at åbne analysen med at præsentere de studerendes fortællinger om, 

hvorvidt de finder selve modulet meningsfuldt. Det interessante for os er at zoome ind på, 

hvordan de studerende kontekstualiserer på deres vej til meningsskabelse i forhold til modulet.  

I interviewet spørger vi de studerende om hvad de tænker er årsagerne til, at der er introduceret et 

teknologiforståelsesmodul på læreruddannelsen. I svarene kontekstualiserer de ofte i forhold til 

skolen og deres kommende virke som lærere. Om det fortæller Malene13 her at: 

 

”Jeg tænker grunden til at vi har det her fag det er jo at alt bliver mere og mere digitaliseret og det gør 

skolen også. Så jeg tænker det helt klart har noget at gøre med, at vi er bedre klædt på til når vi skal 

ud og undervise og også forstå hvordan / hvad det er for nogen processer børn de går igennem, sådan 

digitalt også.” 

 

Malene tilskriver modulet mening ved at koble dets fokus på digitale teknologier, til skolen som 

kontekst og det at hun som lærer skal udvide sin forståelse af hvordan teknologier indvirker på 

børnenes hverdagsliv og på undervisningen. En anden studerende, David, tilskriver også modulet 

mening ved at knytte modulets fokus på teknologiforståelse til hans kommende virke som lærer i 

skolen: 

 

“... vi skal prøve at forme eleverne til en verden som er ved at blive digitaliseret så er det lige så vigtigt 

at vi ved hvad vi snakker om som lærere og derfor også har sat os ind i de her teknologier der kommer 

hele tiden og de udviklinger der er. Så jeg ser det som at det er essentielt at man har en teknologiforståelse 

som lærer.” 

 

 

13 Alle navne er fiktive navne på de studerende, for at anonymisere deres medvirken i undersøgelsen 
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David tilføjer et dannelsesperspektiv, der handler om, at han som lærer skal kunne bidrage til at 

forme eleverne til at kunne navigere i et foranderligt og digitaliseret samfund, som de er og bliver 

en del af. Han tænker derfor at det er essentielt, at han selv tilegner sig det, vi kan kalde 

lærerprofessionel teknologiforståelse. Rosas argumentation ligger lidt op ad Davids. Også hun 

tilskriver modulet mening gennem kontekstualisering i forhold til skolen og hendes kommende 

virke som lærer: 

 

“Altså jeg vil bare sige at (.) faget som vi har altså ikke sige at alle lærere skal være teknologiske 

mennesker og alle lærere skal for enhver pris elske teknologi men vi skal som lærere helt sikkert tilegne 

os de teoretiske værktøjer til at hjælpe eleverne med at bevæge sig i den medialisering eller digitalisering 

i verden hvor vi lever i. Og (.) og udstyre dem med de altså kompetencer de har brug for for at fortolke 

den proces de går i gang med med digitalisering. Og det lykkes hvis vi i vores / i vores uddannelse 

udruster os med de redskaber som som altså vi har brug for.” 

 

Rosa tilføjer en pointe om at hun ikke nødvendigvis skal være et teknologisk vidunder som lærer, 

men at hun skal have tilegnet sig viden om og færdigheder til at hjælpe sine kommende elever på 

vej til at kunne navigere i en digitaliseret verden.  

De studerende finder det altså meningsfuldt at bruge kostbar studietid på modulet 

som en del af deres læreruddannelse. Det er også tydeligt for os at kontekstualiseringskategorien 

omkring skolen er meget betydningsfuld og bør medtænkes i underviseres didaktiske design. Det 

bør derfor også have en plads i kontekstualiseringsteknologien, som vi senere skal designe.  

 

Kontekstualisering i forhold til erfaringer med skolen og det at være lærer 

Da vi i interviewet spurgte ind til hvad der kendetegner meningsfuld teknologiundervisning, var vi 

spændte på om det ville føre til fortællinger, som kunne bidrage til at besvare vores 

undersøgelsesspørgsmål. Det var absolut ikke givet at deres svar ville hænge sammen med 

kontekstualiseringskategorier; det kunne sagtens være alt mulig andet, som var fremtrædende. 

Som det fremgår af fortællingerne i det forrige afsnit, var der kraftige antydninger i de studerendes 

fortællinger om, at kontekstualiseringer i forhold til skolen og det at være lærer er meget vigtige for at 

skabe mening hos de studerende i et teknologiforståelsesmodul. På spørgsmålet om hvad der 

kendetegner meningsfuld teknologiforståelsesundervisning, fortæller Rosa her at: 
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“Når undervisning i faget svarer på spørgsmålene: hvorfor og hvordan emnet er relateret til os som lærere, 

og hvordan vi kan fagligt forholde os til det, når undervisning indeholder muligheder for at eksperimentere 

i praksis, når undervisning er forankret i virkeligheden (…) Ja altså (inc) interessant noget som kan 

åbne en dør hvor jeg kan altså gå igennem og opdage noget nyt som jeg kan bruge i mit faglige / i min 

professionelle sammenhæng. Så alt det jeg ser som interessant er det jeg vil bruge i min / jeg vil bruge i 

min / i mit professionelle liv.” 

 

For Rosa skal teknologiforståelsesundervisning være kontekstualiseret for at emnet og dermed 

undervisning er meningsfuld og interessant. I interviewet fortæller hun desuden at hun sidestiller 

begreberne interessant og meningsfuld med hinanden, og hun bruger dem også som sidestillede 

begreber i interviewet.  

 

Stærk kontekstualisering gennem kobling til erfaringer med teknologi og andre kategorier 

Kategorien erfaringer med skole går igen hos de studerende, men også andre kategorier træder frem 

som væsentlige. De studerende har alle sammen erfaringer med digital teknologi i deres hverdag 

og studie. De har dermed nogle forforståelser af hvad digital teknologi er, og hvad det kan bidrage 

med i deres hverdag. Når der i undervisningen bliver knyttet an til sammenhænge med de 

studerendes erfaringer med teknologi, højner det ligeledes sandsynligheden for at undervisningen 

bliver oplevet som meningsfuld for de studerende: 

 

Mira”Ja men jeg ville bare lige tilføje at jeg synes at øh, hvad hedder det, digital dannelse og sådan 

noget er rigtig spændende fordi man både har fået sat sit eget sådanne mediebillede i perspektiv samtidig 

med at man har fået en forståelse for hvad man kan gøre for elevernes digitale dannelse. Så det synes jeg 

var virkelig relevant at tage op. (…) jeg synes at det både på personligt og på fagligt plan at jeg har lært 

noget i elevernes digitale dannelse fordi - det jeg skal lære eleverne, skal jeg jo også helst selv forstå ikke 

- så jeg har ligesom fået ja en dobbelt (.) dobbeltlæring der. Og det gav rigtig meget mening for mig.  

 

Mira refererer her til et tema de studerende har arbejdet med i undervisningen, der handlede om 

digital dannelse og myndiggørelse. Her gennemførte de studerende en mediefaste, hvor de afskar 

sig selv fra sociale medier og andre digitale teknologier i 24 timer; og de knyttede deres oplevelser 

an til relevant litteratur mv. For Mira giver det mening at hun kan knytte læringsoplevelser i 

modulet til flere kontekstualiseringskategorier. Med det forstår vi at en flerstrenget kontekstualisering 

kan føre til en “stærk” kontekstualisering, som kan bidrage til det Mira kalder ”dobbeltlæring”. 
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Hun oplever både at have opnået indsigt i teknologiens indvirkning på hendes eget hverdagsliv og 

kan samtidig knytte sine oplevelser til det kommende arbejde som lærer i skolen.  

 

Kontekstualiseret undervisning som én vej til at udvikle aktiv teknologiforståelse 

Pointen om at en stærk kontekstualisering er værd at stræbe efter når målet er at lave meningsfuld 

undervisning, bliver understreget i David fortælling. Her fortæller han om, hvorfor han oplever at 

den måde videoer inddrages som læremiddel i forbindelse med undervisningen er meningsfuld for 

ham: 

 

”Øh jeg synes flipmodellen det var i hvert fald én ting jeg lige kunne tage ud som jeg synes har været 

rigtig interessant. Men selvfølgelig hele undervisningsmo / altså de tanker der er bag den undervisning 

der foregår virtuelt de har alt i alt været virkelig gode. (…) Det der triggede for mig det var at jeg selv 

anvender YouTube rigtig meget. Og det er sådan også lidt en flipmodel der er der bortset fra at man 

ikke kommer op og skal løse nogle opgaver i klasserummet. (…) … de fleste folk de ved godt hvad 

YouTube er og bruger jo også Spotify så der er ikke den store forskel i at man sætter noget støj på i 

baggrunden, men nu er det jo så ikke længere støj, nu er det sådan rent faktisk noget man aktivt lytter 

til. Så det er også begrænset hvad man kan lave ved siden af ikke.” 

 

Underviserne har valgt flipped learning (Hachmann & Holmboe, 2014) med anvendelse af 

videomediet i forbindelse med både undervisningen og prøven i modulet, så de studerende kan 

lære om denne didaktiske tilgang til undervisning, og kan anvende den med elever i skolen. Til 

prøven skulle de studerende blandt andet planlægge og gennemføre undervisning af hinanden, 

hvor de anvendte flipped learning som metode med afsæt i FLIP-modellen14 (Philipps & 

Dirckinck-Holmfeld, 2018). David fik gennem læringsaktiviteterne udvidet sin forforståelse og 

dermed også sin forståelse af hvad video kan anvendes til, og hvad det har af læringspotentiale. 

(2004) Han danner dermed nye forståelseshorisonter og mening i konteksten (jf. Gadamer, 2004). 

Han er vant til at anvende YouTube til hverdag. Gennem undervisernes didaktiske design, hvor 

video er et læremiddel i undervisningen sammen med forskellige materialer om flipped learning 

som metode, fører det til, at David får øje på det didaktiske potentiale ved anvendelse af video i 

en læringskontekst. Med hans egne ord ”triggede” det ham, at brugen af video var så meningsfuld 

 

14 Se evt. mere om FLIP-modellen her: https://www.youtube.com/watch?v=ghblCntIO_k  

https://www.youtube.com/watch?v=ghblCntIO_k
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- det var nye måder i en læringskontekst. Det er et eksempel på at teknologier og sociale praksisser 

(i et sociomaterielt perspektiv) udvikles gensidigt og former kulturelle måder at handle og begå sig 

på (Hasse & Brok, 2015). 

Meningsskabelsen opstår via kontekstualiseringen gennem to kategorier. Dels via 

koblingen til hans egne erfaringer med videoteknologien i hverdagslivet og koblingen til 

skolekonteksten, hvor måden hvorpå han lytter til videoen får en mere faglig karakter, hvor han 

lytter aktivt til indholdet i videoen og anvender sin tilegnede viden i klasserummet efterfølgende. 

Et positivt perspektiv af kontekstualiseringerne i forhold til Davids anvendelse af teknologier er at 

de foruden at skabe meningsfulde læreprocesser også lader til at udvikle hans teknologiforståelse. 

Teknologiforståelse handler ifølge Hasse og Brok (2015) netop om ”... løbende at kunne lære, vurdere 

og analysere: ny teknologi, teknologi i en situeret praksis, teknologiers komplekse veje og teknologiers indflydelse på 

professionerne og samspillet mellem disse faktorer”. (s. 26). David har nu erkendt den rekonfiguration15 

der er sket i forhold til hans tidligere erfaringer med, hvordan videomediet kan anvendes i en 

situeret praksis, og han har dermed fundet nye veje for teknologiens anvendelsesmuligheder i 

undervisningssammenhæng. 

Både David og Mira viser tegn på at bevæge sig væk fra en passiv og ureflekteret 

teknologiforståelse til i stedet at udvikle aktiv teknologiforståelse som kommende lærere i skolen. 

Aktiv teknologiforståelse er en vigtig lærerprofessionel kompetence der ifølge Hasse og Brok 

(2015, s. 84) fordrer evnen til at reflektere over, hvilke teknologier der bedst fremmer faglige 

formål i situationen.  

 

Kontekstualisering i forhold til fagkontekster skaber mening 

Foruden at have fokus på teknologiforståelse og digital dannelse som selvstændigt fagområde, skal 

der i Teknologifortåelsesmodulet tilknyttes faglige perspektiver fra både de pædagogiske fag og fra 

de studerendes første undervisningsfag på NetLU, som er dansk eller matematik. Det hold som vi 

har undersøgt, består i udpræget grad af matematikstuderende, så når der relateres til 

fagkontekster, er det rettet mod matematik i skolen.  

 

 

15 Rekonfiguration som her betyder at ‘omforme’ eller ‘flytte om på’, men på en sådan måde, at det, der arrangeres om, 
hele tiden forandres I forhold til de situationer, vi befinder os I (Suchman, 2007) 
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Når vi i interviewet spurgte om, hvad der kendetegnede meningsfuld teknologiundervisning og 

hvordan de oplevede den, blev det tydeligt at de studerende skabte mening gennem 

kontekstualiseringer i forhold til matematikfaget.  

 

Rosa fortæller om hvordan hun oplever, at hendes arbejde med teknologien Scratch blev 

meningsfuld for hende i kraft af koblingen til hendes matematikundervisning i skolen: 

 

”Men udover det har vi haft en undervisning om Scratch om / og hvordan Scratch bruges for og udvikle 

matematiske kompetencer som abstrakt, (inc), skematisering og så videre og det var noget altså (.) selvom 

jeg havde erfaring i programmering, men jeg kendte / men jeg kendte ikke Scratch, slet ikke. Så det 

var meget meget interessant og få og vide noget om det og finde ud af hvordan vi kan bruge / kunne 

bruge, undskyld, det i vores undervisning (i matematik, red.)”. 

 

Rosa fremhæver vigtigheden af at hun kan knytte arbejdet med teknologien til fagkonteksten i 

skolen, men hendes fortælling er også interessant i forhold til vores tese om, at en samtidig 

inddragelse af flere kontekstualiseringskategorier styrker læringsoplevelsen i det hele taget. 

Underviseren spurgte konkret ind til de studerendes erfaringer med programmering 

indledningsvist i undervisningen. Måske for at ”vække” deres forforståelser og viden om 

programmering. Underviseren gav også konkrete eksempler på hvordan arbejdet med 

programmering kan knyttes direkte til indholdsområder i matematikfaget. Hun forsøgte dermed at 

lave en stærk kontekstualisering ved at inddrage to kontekstualiseringskategorier. Det lader til at 

have haft en positiv indvirkning på de studerende. Rosas fortælling er bare et eksempel fra 

interviewet, hvor studerende knytter flere kategorier sammen, når de oplever meningsfulde 

læringsoplevelser. I eksemplet betoner hun netop at hun har erfaringsviden om programmering, 

men ikke konkret med programmet Scratch. Og for hende er det tilsyneladende et rigtig godt 

afsæt til at koble de nye erfaringer med teknologien til hendes undervisning i matematik. David 

tilslutter sig Rosas oplevelser af at det er meningsfuldt at knytte arbejdet med programmer i 

Scratch til matematikfaget: 

 

”Ja altså det er også lidt at tilslutte mig det [Rosa] lige var inde over øh og det var netop at vi skulle 

lave sådan en lærervejledning her. Øh og så skulle vi benytte os af / altså vi skulle gå igennem sådan 

en udfor / ja hvad kalder man det, en udfordringsproces. Proceshjulet. Hvor man går igennem nogle 
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faser hvor man skal reflektere og man nogen gange bliver nødt til at gå et par skridt frem og et par 

skridt tilbage og (.) og lære derfra hvor man så står med sit design. (…) Men altså det var / det var 

rigtig interessant at ligesom prøve og sætte noget teknologi ind i en lærervejledning. Altså prøve og se 

hvordan man rent faktisk praktisk anvender det.” 

 

Han refererer her til deres arbejde med programmering og designtænkning som en vej til 

teknologiforståelse. Det har været meningsfuldt for ham at skulle udarbejde en lærervejledning til 

et udarbejdet undervisningsforløb i matematikfaget i skolen. Som han fortæller, så var det både 

interessant og meningsfuldt for ham at få knyttet faget og arbejdet med teknologi tæt sammen i 

lærervejledningen, og på den måde få skabt motivation for at kaste sig ud i arbejdet.  

I analyserne af fokusgruppeinterviewet med de studerende har vi ind til nu fokuseret 

på, hvordan de studerende tilskriver selve teknologiforståelsesmodulet mening, derefter har vi 

fokuseret på hvilke kontekstualiseringskategorier, der er kommet frem gennem de studerendes 

fortællinger om, hvad der karakteriserer meningsfuld teknologiforståelsesundervisning i modulet. 

I den kommende og sidste del af analysen zoomer vi længere ind på modulet, og vil se nærmere 

på, hvordan de studerende oplever undervisningsrummenes affordances i forhold mulighederne 

for kontekstualisering. Altså på hvilke måder undervisningen i de tre forskelligartede 

undervisningsrum på NetLU rummer muligheder for kontekstualiseringer. Vi har fundet det 

meningsfuldt at lave to underopdelinger af undervisningsrummene i analysen, så den fysiske 

tilstedeværelsesundervisning står for sig, og de to onlineundervisningsrum står for sig. Vi lægger 

ud med at rette fokus på undervisningen online. 

 

Studerendes meningsskabelse gennem kontekstualiseringer i undervisningen online 

Når de studerende pegede på elementer i det asynkrone online undervisningsrum som har 

bidraget positivt til meningsskabelse (jf. Wenger, 2004), pegede de dels på selve strukturen, typen 

af arbejdsformer, forberedelsesmaterialer samt den litteratur, som underviseren havde udvalgt til 

dem. De udtrykker også at det er meningsfuldt, at underviserne har valgt at de studerende 

arbejder med Blogs som arbejdsform. Rosa fortæller blandt andet at:  

 

“Så jeg ville kun sige den idé og oprette bloggen var fantastisk. Og den fik mig til og skabe en personlig 

blog i forhold til min øh (.) hvad hedder det, undervisning eller tutoring i matematik (…) vi skulle først 

og fremmest oprette en blog hvor vi kunne dokumentere de forskellige opgaver og øhm øvelser altså vi gør 
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i forløbet. Og det var en / det var faktisk en virkelig god idé. Fordi altså fra begyndelsen af kunne vi 

faktisk se / kunne vi prøve hvad det ville sige og arbejde teknologisk.” 

 

Arbejdsformen hvor studiegruppernes arbejde i modulet bliver udfoldet i et digitalt format på en 

blog er umiddelbart meningsfuld for de studerende. Noget kan tyde på at arbejdet med bloggen 

matcher de studerendes forforståelse af, hvad faget handler om, altså fokus på anvendelse af og 

forståelse for digitale teknologier, samt en kobling til fagkonteksten, der handler om 

teknologiforståelse, matematikfaget og arbejdet med digitale teknologier i skolen.  

Vi antager at det har betydning for studerende, hvilke forberedelsesmaterialer underviseren vælger 

at lægge ud til de studerende. Men særligt interessant for lige netop vores undersøgelses fokus på 

kontekstualisering er at valget af disse materialer skal være særligt velvalgte og kontekstualiserede i 

det asynkrone læringsrum. Rosa fortæller blandt andet at: 

 

”Så jeg vil sige at det læsestof … og litteratur gør en forskel i forhold til hvor meget den asynkrone 

(undervisning, red.) fylder i vores uddannelse eller ej. Så i forhold til den præcise undervisningsgang den 

artikel som var altså ovennævnt det var faktisk den type. Det var meget meget interessant fordi at / 

meget sigende, altså jeg vil sige at jeg lærte en masse ting i forhold til medialisering og så videre. Men 

ærligt sagt så i forhold til andre fag kunne jeg opleve at der er artikler som ikke er så interessante og så 

praktiske, konkrete, som jeg forventer at det bliver.” 

  

Det er interessant at det tilsyneladende gør en særlig forskel i det asynkron online 

undervisningsrum, at litteraturen der læses, bliver oplevet som meningsfuld for den studerende, 

når hun kan skabe konkrete kontekstualiseringer i forhold til hendes kommende virke som lærer i 

skolen. En årsag til at litteraturen bliver fremhævet i forhold til lige netop det asynkrone 

undervisningsrum kan skyldes at kommunikation i undervisningen er meget båret af netop 

skriftsproget, videoer og billeder; og at de studerende, i højere grad end i de øvrige to 

undervisningsrum, selv, eller sammen med sin studiegruppe, skal bearbejde litteraturen, da 

underviseren ikke er der til stede synkront som i de to øvrige undervisningsrum. Hvis litteraturen 

ikke umiddelbart kan kontekstualiseres af de studerende, kan noget tyde på, at det får negativ 

indflydelse på deres engagement. 
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I forhold til den synkrone onlineundervisning peger de studerende ikke på nogle særlige 

muligheder eller begrænsninger i forhold til at skabe meningsfuld undervisning, hvilket jo i sig selv 

er interessant for vores undersøgelse. På spørgsmålet om hvorvidt undervisningsrummet giver 

nogle særlige muligheder for at bedrive meningsfuld teknologiundervisning, fortæller Mia 

eksempelvis:  

 

“Ja, jeg tænker at øh (.) det særlige ved den det er jo at det er teknologisk. Altså en teknologisk måde 

at blive undervist på, ikke. Så øhm uanset om vi kommer til at bruge lige præcist noget som Connect 

(Programmet Adobe Connect, red.) eller om det mere er noget som Flipped learning hvor man optager 

noget, så giver det jo et ret godt indtryk af hvad der virker og hvad der ikke virker når man er virtuelle. 

Fordi det er jo noget helt andet end at være fysisk til stede i et klasselokale hvor man kan tale om 

tingene, hvor man lige kan kigge på sidemakkeren og sige ”forstod du hvad hun sagde?”. Så jeg tænker 

da vi får en del ud af det i forhold til hvordan vi måske senere vil gribe eventuel virtuel undervisning an 

overfor elever.”  

 

I stedet for at pege på særlige aktiviteter eller lignende, som de studerende finder særligt 

meningsfulde at lave i den synkrone onlineundervisning, er det undervisningsformen i sig selv, 

som bliver fremhævet. Mia tilskriver undervisningsformen mening ved at kontekstualisere i 

forhold til hendes kommende arbejde i grundskolen med elever. Hun nævner nogle af de normale 

kommunikationsmuligheder, som er til rådighed i det fysiske rum, som man skal finde alternative 

måder at gøre på i en synkron online kontekst. Dette fokus på kommunikationsformerne og 

muligheder i det synkrone online rum, hænger meget godt sammen med de tidligere observationer 

fra synkrone online undervisningsrum, som ligeledes gav nogle indikationer om, at det kan være 

vanskeligere at skabe et dialogisk rum online. Dernæst også at kontekstualiseringer i 

undervisninger er og var meget båret af monolog fra underviseren frem for i dialog. I forhold 

vores undersøgelse, hvor vi ønsker at undersøge hvordan der kontekstualiseres og hvilke 

sammenhænge til andre kontekster de studerende benytter til at skabe mening i undervisningen, så 

er det kontekstualisering i forhold til grundskolen, som er stærkt fremtrædende i 

onlineundervisningen hos de studerende.  

Der var tegn på at underviseren bør have særlig opmærksomhed på at hjælpe de studerende på vej 

med at gøre forberedelsen til undervisningen meningsfuld ved at kontekstualisere. Hvorfor den 

udvalgte litteratur, videoer osv. er meningsfulde for de studerende at beskæftige sig med skal 
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begrundes med kontekstualisering. Dette gøres bl.a. ved at kontekstualisere i forhold til de 

studerendes fremtidige virke som lærere i grundskolen. De studerende oplever desuden at det kan 

give en bedre energi og dynamik i rummet, når de arbejder med teknologierne i det fysiske rum 

frem for online. Det interessante i forhold til kontekstualisering er dog, at det ikke nødvendigvis 

er meningsfuldt at de studerende arbejder med fysisk materielle digitale teknologier i den fysiske 

tilstedeværelsesundervisning, med mindre at der samtidigt skabes mening gennem 

kontekstualisering.  

 

Studerendes meningsskabelse gennem kontekstualiseringer i den fysiske tilstedeværelses-

undervisning 

Når de studerende peger på særlige muligheder for at lave meningsfuld undervisning i den fysiske 

tilstedeværelsesundervisning, handler det ikke kun om muligheder for at kontekstualisere og 

dermed skabe sammenhænge til skolen, egne erfaringer med teknologi mv. De styrker som de 

drager frem, er en anderledes og bedre oplevelse af energi og dynamik i samarbejdet, samt 

muligheder for at være en del af et samlet klasserum, selvom der arbejdes i en gruppe. Dette også 

selvom teknologien der bliver arbejdet med, er en online platform, der foregår i en browser på 

computeren, og derfor kan håndteres i et online undervisningsrum. I interviewet gav de 

studerende eksempler fra situationer, hvor fysiske digitale teknologier var blevet inddraget, men 

de studerende oplevede ikke at undervisningen blev meningsfuld af den grund. Det bliver den 

ikke med mindre at der aktivt bliver kontekstualiseret i forhold til arbejdet. Om det fortæller Rosa 

at: 

 

”Ja efter min mening (latter). Der var en undervisningsgang som var baseret på eksperimenteren og 

beskrivelse af teknologiske objekter som Micro:bit, mini / minirobotter, legetøj og så videre. Og vi havde 

forventet at skabe konkrete objekter som følge af observation for og gennemgå en slags designproces kan 

man sige med forskellige papirer, øh materialer og farver og så videre. Altså det har været interessant i 

princippet men lidt for naivt og ikke særlig nyttigt til det praktiske formål. Faktisk undrer / undrede 

jeg mig over altså hvordan, eller hvornår, vi kan bruge det i virkeligheden i en formel undervisningsgang.” 

 

Situationen er interessant fordi underviseren umiddelbart opfatter det som vigtigt at inddrage 

disse teknologier, når nu muligheden er der. Selvom den studerende også finder det interessant at 

arbejde med Micro:bit mv., så er det bare ikke nok i sig selv til at gøre undervisningen 
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meningsfuld. Da underviseren ikke synes at kontekstualisere tydeligt nok i undervisningen, går 

den studerende tilsyneladende selv i gang med det, men kan ikke selv skabe mening gennem 

kontekstualiseringen i forhold til hendes fremtidige undervisning som lærer i skolen. 

 

De studerende var også opmærksomme på at når kontekstualiseringer i undervisning er sprogligt 

båret i form af at underviseren spørger ind til de studerende erfaringer med teknologien i 

matematik (fagkontekst), så kan det ske både i fysiske og online undervisningsrum. Når det 

kommer til gruppearbejde, oplever de derimod nogle forskelle til trods for at den valgte digitale 

teknologi ”Scratch”16 er webbaseret. Om dette fortæller Mira: 

 

”Jeg husker det mere som sådan en form for introduktion hvor vi talte lidt om øh det her med 

teknologiforståelse og (.) [Dina] havde også været inde på hvad vi havde af matematisk erfaring. Men 

jeg tænker at lige præcis bare det at tale om det ville jo ikke gøre nogen forskel om det var fysisk eller 

om det var virtuel undervisning. Men i forlængelse af det [Rosa] snakker om så øhm (.) tror jeg vi fik 

meget ud af for eksempel at sidde og arbejde med Scratch senere på (.) på eftermiddagen i det her modul 

(.) fordi at der kunne man tale sammen om det (…) Altså så i / så i forlængelse af det så giver det 

mening.” 

 

Og David supplerer: 

 

”Jamen jeg synes [Mira] hun har fat i noget hvor det er at vi fik meget mere ud af at sidde og arbejde 

sammen ved samme computer og det gav en helt anden dynamik og energi imellem os der arbejdede 

sammen. Men også sådan imellem som jo / som vi selvfølgelig ikke har når det er at det er virtuel 

undervisning øhm så det er klart at det fysiske det har givet noget helt andet. Og det synes jeg det har 

gjort i alle de fag vi har haft indtil videre. Også når vi bare har undervisning, man hører lige pludseligt 

nogle andre meninger og holdninger som også er i vores klasse, men som vi ikke normalt sådan ser når 

vi sidder og laver en eller anden opgave hvor vi kun er i en lille gruppe. Så det er klart dynamikken den 

er meget anderledes og vi lærer på en anden måde når vi er fysisk sammen. Jeg tror / og jeg tror også 

helt sikkert at vi har fået meget mere ud af det der Scratch (.) fordi vi har / vi alle sammen har været 

til stede.” 

 

 

16 Læs evt. mere om programmet her: https://scratch.mit.edu/ 

https://scratch.mit.edu/
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Det er interessant at de studerende finder det mere lærerigt at arbejde med en webbaseret 

teknologi som Scratch i det fysiske rum end i et online rum. Et sådant samarbejde kan fint 

gennemføres i et program som Adobe Connect eller Zoom, hvor de studerende kan vælge at 

samarbejde om programmeringen fra hver deres computer, eller de kan kollaborere på den samme 

computer ved på skift at overtage kontrollen af musen på den samme computer. Det er dog uvist 

om de studerende overhovedet kender til de tekniske muligheder for at samarbejde, når de svarer 

som de gør. Mira peger ikke præcist på hvori forskellen består, men blot at hun oplever, at hun fik 

mere ud af samarbejdet, fordi de bedre kunne tale sammen. David supplerer med at pointere at 

der kan skabes en bedre følelse af dynamik og energi imellem de studerende i gruppearbejdet og 

også en oplevelse af, at han i højere grad hører de andre studerendes meninger og holdninger i 

klasserummet, end han ville gøre online.  

De studerendes oplevelser af at samtalen er mere dynamisk, og at undervisning i det 

fysiske rum kan være mere dialogisk i det fysiske rum end i et synkron onlinerum, stemmer meget 

godt overens med vores observationer fra holdets synkrone onlineundervisning, men også med 

undersøgelser af synkrone online læringsmiljøer (Gynther, Christensen, & Jernø, 2013, s. 4). Om 

det at dialogen kan opleves som mindre dynamisk og energisk har betydning for, hvorvidt der 

kontekstualiseres fra enten underviserens eller de studerende side, viser vores analyser af data med 

de studerende ikke direkte noget om. Men det retter en opmærksomhed mod at underviseren bør 

have en særlig opmærksomhed på at styrke muligheder for interaktion og kommunikation imellem 

de studerende i onlinemiljøer for at gøre undervisningen mere meningsfuld og dynamisk for de 

studerende. 

 

Handleperspektiver på baggrund af analysen 

Fokusgruppeinterviewet og ikke mindst analyserne af interviewet har givet masser af stof til 

eftertanke til de kommende faser i designprocessen. De tidligere analyser af henholdsvis 

interviewet med underviserne og analyserne af undervisning i de tre undervisningsrum har styrket 

vores hypotese om, at der kan være klare sammenhænge mellem det at skabe meningsfuld 

undervisning og det at medtænke klare kontekstualiseringer i forbindelse med undervisningen og 

de studerendes øvrige arbejde med stoffet. Efter at have gennemført og analyseret 

fokusgruppeinterviewet med de studerende, stod det klart at vores tre 

kontekstualiseringskategorier erfaringer med teknologi, erfaringer med fag og erfaringer med skole, var solide 

og anvendelige kategorier, som de studerende kredsede omkring på forskellige måder i deres 
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fortællinger om hvornår og hvordan undervisningen i teknologiforståelsesmodulet at de havde 

haft læringsoplevelser, der gav mening for dem. Kategorierne kunne vi derfor arbejde videre med 

i undersøgelsens designproces og i den efterfølgende ideudviklingsfase og designworkshop. 

Vi så også tegn på at det at foretage en såkaldt stærk kontekstualisering med 

inddragelse af flere kategorier i forhold til en læringsaktivitet havde en positiv indvirkning på de 

studerende læringsoplevelser. Med de studerendes ord kunne det bidrage til at ”trigge” eller give 

oplevelsen af ”dobbeltlæring” som lod til at være særligt værdifuld og meningsfuld for dem; en 

læreproces som i netop dette modul skal gerne styrke de studerende aktive teknologiforståelse. 

Det indbefatter blandt andet at de opnår indsigt i den multistabilitet som brugen af teknologi 

fører med sig samt de rekonfigurationsprocesser som de selv kan opleve, når deres egne erfaringer 

med teknologiernes affordances i hverdagslivet og på uddannelsen skal inddrages i et didaktisk 

design i skolen.  

Når det kommer til kontekstualiseringer i forhold til undervisningsrummene på 

uddannelsen, har analyserne også givet et svar på vores undersøgelsesspørgsmål. En vigtig pointe 

som vi kunne tage med os til designworkshoppen med underviserne og i forhold til vores 

kontekstualiseringsteknologi var, at der er brug for kontekstualisering allerede i forhold til det 

forberedelsesmateriale, som underviseren lægger ud til de studerende. De studerende nævner det 

som et særligt vigtigt element i den asynkrone online undervisning, hvor de arbejder mere 

selvstændigt med materialerne end i de øvrige to undervisningsrum. Det gav os klare indikationer 

om at den samme opmærksomhed bør rettes mod de forberedelsesmaterialer, som underviseren 

lægger ud til de studerende i alle tre undervisningsrum, hvis meningsskabelsen ikke skal overlades 

helt til de studerende. Ellers kan det højne risikoen for at de studerende ikke oplever det som 

meningsfuldt at fordybe sig i materialerne. Hvis underviseren ikke tydeliggør, hvorfor netop de 

pågældende læringsaktiviteter, litteraturen, videoerne mv. er valgt, skal de studerende selv foretage 

de vigtige kontekstualiseringer, hvilket ikke altid er ligetil for dem. 

Det var også et interessant perspektiv for den videre proces at de studerende 

oplevede, at den verbale kommunikation i den fysiske tilstedeværelsesundervisning var mere 

energifyldt og dynamisk end den de oplevede i onlineundervisningen. Det er interessant fordi det 

at kontekstualisere i høj grad er sprogligt båret.  

Det gav også stof til eftertanke at inddragelse af fysiske teknologiske materialiteter ikke i sig er 

meningsfuldt i det fysiske undervisningsrum, med mindre at der samtidigt kontekstualiseres, og 
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dermed argumenteres for, hvorfor undervisningsaktiviteten er meningsfuld i det fysiske 

undervisningsrum.  

 

Nu følger kapitlet om vores ideudviklings- og konstruktionsfase, hvor 

kontekstualiseringsteknologien ”Kontekstualiseringshjulet” blev designet med vigtige aktører fra 

praksis som meddesignere. 
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Kapitel 7 – En prototype af Kontekstualiseringshjulet bliver til 

(ideudviklings – og konstruktionsfasen)  

 

Fase 1: De første udkast 

På baggrund af arbejdet med undersøgelserne af vores empiri og de diskussioner og refleksioner, 

de affødte, begyndte vi på at generere idéer til en konkret kontekstualiseringsteknologi. Inspireret 

af blandt andet TEKU-modellen (Hasse & Storgaard Brok, 2015), Validationgram (Ishiyama, 1995) 

og Refleksionshjulet (Christensen & Thun, 2020) havde vi talt om, at en cirkulær konfiguration 

virkede oplagt, fordi vi på et tidspunkt gerne ville stå med en fysisk model, der måske skulle 

kunne drejes på. Vi tegnede, og det første udkast blev en model med to lag: 

 

Figur 15 - første udkast 

Som det fremgår, var det tanken at de tre kontekstkategorier var modellens ’fundament’; og de 

skulle koble sig visuelt til et overliggende lag med undervisning. Det var for at illustrere og 

konkretisere forskellen på kontekstkategorierne og selve undervisningen. Men vi fandt hurtigt ud 

af, at modellen i dén udformning gav anledning til flere spørgsmål end svar; og det var ikke helt 

klart, hvordan modellen var didaktisk anvendelig. For at få visuel støtte inddrog vi Hiim og 

Hippes didaktiske relationsmodel, også kaldet helhedsmodellen (Hiim & Hippe, 2004): 
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Figur 16: Vores første udkast af modellen, Hiim og Hippes helhedsmodel, div. noter og spørgsmål 

 

Arbejdet med modellen udmøntede sig således i en visualisering af en cirkulær konfiguration med 

de tre kontekstkategorier og ambitioner om dels at få indlejret undervisning som et lag i modellen, 

dels at få gjort det tydeligere, at modellen var didaktisk. 

 

Fase 2: Interview med medforfatter til vejledningen og idégenerering 

Formålet med interviewet med underviseren Lotte var dels at få et indblik i tankerne bag den 

konkrete introduktion og anvendelse af begrebet ’kontekstualisering’ i vejledningen til 

teknologiforståelsesmodulet, dels at få inspiration til vores designudvikling. Lotte var (og er) en 

central kilde fordi hun var med til at få begrebet formuleret og skrevet ind i vejledningen. 

 

Om begrebet kontekstualisering i vejledningen 

Lotte fortalte om en situation i arbejdsgruppen hvor der var uenighed om, hvad vejledningen skal 

indeholde, og hvor hun på et tidspunkt sagde:  
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”Men så sagde jeg: prøv at høre her, vi bliver simpelthen nødt til at gøre os umage med at kontekstualisere 

alle indholdsområderne på en eller anden måde, fordi vi kan ikke bare postulere at de studerende skal 

lære det her fordi I synes de skal, altså hvorfor?”  

 

Vi forstår det som en insisteren på at det ikke kun er erkendelsesviden, dvs. teoretisk viden, der 

skal vægtes i modulet. Der skal også kobles til erfaringsviden, gøre-viden. Lotte vendte tilbage til 

det synspunkt flere gang i løbet af samtalen. Det var efterfølgende også en pointe, vi forsøgte at 

integrere i vores prototype: Indholdsområderne i modulet skal kobles til kontekstkategorierne – 

det er derfor, kontekstualiseringsbegrebet optræder så mange gange i vejledningen til modulet. 

 

Lokal og global: forskellige kontekstniveauer 

På et tidspunkt spurgte vi om Lottes bud på nogle gode ’pejlemærker’ ift. kontekstualisering i 

undervisningen. Hun svarer:  

 

”Vi må i hvert fald tage fat i (…) noget med det lokale og det globale, altså: ’Overvej (…) hvorfor det 

du underviser i giver mening for de studerende lige nu og her i det enkelte lille modul og formuler det som 

en sætning … overvej, hvorfor det du laver lige nu i den enkelte lille globale situation her giver mening 

ude i folkeskolen, lærerprofessionelt’ … altså, jeg tror at der er mange, der slet ikke tænker på det.” 

 

Det var vigtigt for Lotte, at undervisere har en bevidsthed om at undervisningens ’nu og her’ er 

en helt anden kontekst end ’ude i folkeskolen’, og at de to kontekster skal kobles sammen. Ud fra 

et læringsperspektiv skriver Wenger (2004) i tråd med Lotte pointe at: 

 

”Læring indebærer et samspil mellem det lokale og det globale: den finder sted i praksis, men den 

definerer en global kontekst for sin egen loyalitet. Skabelsen af lærende fællesskaber afhænger således af, 

at en dynamisk kombination af engagement, fantasi og indordning gør dette samspil mellem det lokale og 

det globale til en motor for ny læring” (s. 258). 

 

Der var for Lotte en klar skelnen mellem undervisningskonteksten og professionskonteksten. I 

forhold til vores model er sidstnævnte dækket af to af de tre af vores kontekstkategorier (egne 

erfaringer med teknologi kan ikke nødvendigvis regnes med som en professionserfaring); men 
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undervisningskonteksten er det interessant for os at få inddraget, for på NetLU er der jo tre 

forskelligartede undervisningskontekster: fysisk undervisning, synkron og asynkron 

onlineundervisning. Også den pointe tager vi med og forsøger efterfølgende at få indarbejdet i 

vores prototype. 

 

To iterationer 

Senere samme dag, efter interviewet med Lotte, besluttede vi at forkaste idéen om at integrere 

elementer fra helhedsmodellen i vores egen. I stedet arbejdede vi med at få indholdsområderne og 

de to kontekstniveauer – undervisningskonteksten og professionskonteksten - ind i vores model. 

Det blev en model med tre lag, der efter et par forsøgsskitser så sådan ud: 

 

 

Figur 17: Indholdsområder, undervisningskontekst, professionskontekst 

 

De tre cirkler inde i hinanden skulle illustrere de tre lag i modellen. Den yderste cirkel var det 

nederste lag. Laget var delt ind i tre felter – ét til hver af kontekstkategorierne. Den mellemste 

cirkel var det midterste lag, og også det lag var delt i tre felter, her var de forskellige 

undervisningskontekster placeret. Inderste cirkel i modellen var øverste lag. Det var i første 

udkast delt i fire felter – ét til hvert af de overordnede indholdsområder, der er beskrevet i 

studieordningen og vejledningen for modulet. Vi ville gerne have at modellens forskellige lag var 

drejelige, så de kan ’indstilles’ ud for hinanden. Vi talte også om, at det måske kunne være en 

fordel, hvis øverste lag i modellen blev fremstillet i flere versioner med forskellige 

indholdsområder, så det var muligt at udskifte det afhængigt af, hvilket undervisningsindhold, 

man gerne vil arbejde med. Det var altså en dynamisk model, der trådte frem. Vi forestillede os at 
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den i en egentlig fysisk udgave ikke skulle være større, end at den kunne ligge i en bukselomme. 

Med andre ord: Lagdelt, dynamisk, bærbar. 

Fase 3: Modellen rettes til 

Morgenen efter rentegnede vi skitsen, så en egentlig model trådte frem: 

 

Figur 18: Rentegning 1 

Nu fik lagene hver deres farve så de tydeligt skilte sig ud fra hinanden. Farvevalget traf vi ikke ud 

fra dybere analyser af farvesymbolik, men vi traf visse fravalg. F.eks. ville vi ikke have at den var 

rød-gul-grøn som et trafiklys, for vi tænkte at det kunne give helt andre, forvirrende associationer 

for brugeren i arbejdet med modellen.  

 

Forberedelse til designworkshop 

Vi besluttede at udarbejde to versioner som vi kunne præsentere for underviserne Tine og Dina i 

workshoppen. Dels en ’udfyldt’ version hvor alle tre lag var definerede; og dels en model, hvor 

øverste lag ikke var udfyldt. Dette for at invitere underviserne til at være deltagere i 

designprocessen, for vi vil gerne diskutere med dem, om bl.a. udfyldning af det øverste lag i 

modellen. 
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Figur 19: Model med alle felter udfyldt 

 

Figur 20: Model med tomt øverste lag 
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Det slår os hvor lidt der skulle ændres ved modellen, for at den fik et helt andet 

betydningspotentiale. I fremstillingen af modellen hvor øverste lag kun var udfyldt i et enkelt felt 

med ’dagens tema’, trådte det i sammenligningen med den første model tydeligt frem, at 

begreberne ’indholdsområder’ og ’tema’ fik os til at tale om undervisning på forskellige måder.  

 

Fase 4: Workshop med underviserne og idéudvikling 

Formålet med workshoppen med de to undervisere var dobbelt. Dels ville vi gerne inddrage dem 

som deltagere i en konstruktionsproces, dels ville vi gerne genoptage samtalen om 

kontekstualiseret teknologiforståelsesundervisning, som vi havde sammen, da vi lavede et 

semistruktureret interview med dem en måned tidligere.  

 

Nye roller 

Vi fandt det vigtigt at det var de samme undervisere, der deltog i både det første undersøgende 

interview og denne senere konstruktionsfase. Det betød også, at de ændrede roller fra at være 

interviewdeltagere i undersøgelsesfasen til også at være egentlige brugere i konstruktionsfasen (Preece, 

Rogers, & Sharp, 2015). Rolleskiftet for deltagerne markerede Thomas, da han i begyndelsen af 

workshoppen sagde:  

 

”Og så tænker jeg at, eh, vi gerne vil prøve at åbne, jeg vil gerne prøve at dele min skærm, og så vise jer 

de to modeller, som vi foreløbig har, ehm, og så prøve at overveje sådan nogle scenarier for jer selv, sådan, 

hvordan kunne modellen give mening for jer i forhold til jeres praksis”.  

 

For underviserne forekom rolleskiftet ubesværet. De bød straks ind med tanker og refleksioner 

om modellerne. Modellerne forblev i øvrigt synlige gennem hele workshoppen. De fungerede 

således som visuelt dominerende og insisterende fikspunkter for samtalerne. 

 

Konkrete forslag 

Det var en designworkshop, hvor mange konkrete og inspirerende designforslag spirede frem. 

Det stillede os i en situation, hvor vi skulle overveje, hvilke idéer der virkede mest realiserbare og 

robuste i forhold til det videre udviklingsarbejde.  
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Modellens midterste lag er stabilt 

Samtalerne førte til en konstatering af at se det midterste lag i modellen som fundamentalt, stabilt. 

Dina bemærkede: ”Den blå den er sådan vel meget fastlåst. Og så er det de andre der sådan, eh drejer. Man kan jo 

ikke ændre på at man skal have en fysisk gang”. En undervisning er altid forankret et sted i en 

tidsperiode, derfor lagets stabilitet i modellen. Men lagets feltinddeling i de tre undervisningsrum 

giver anledning til metarefleksion: Det viser NetLU´s særlige træk at undervisningen netop foregår i 

tre forskellige rum – og at det har indflydelse på didaktikken. 

 

Kontekstkategorierne kan tænkes ind i en progression 

Det nederste lag i modellen gav anledning til refleksioner om at arbejde med kontekstualisering i 

progression. Tine fortalte at:  

 

“Hvis nu alle de her asynkrone forløb, de fulgte hjulet med at sige, at vi starter, som Søren siger, med, 

eller med [Lottes] ’embodyment’, eller hvad det var for et begreb, med de studerendes egne erfaringer, og 

så går vi videre til deres erfaringer med skole, og så slutter et asynkront forløb altid af med fagkonteksten, 

hvor de skal lave et produkt, eller noget med hinanden, ja, som kommer ind i den faglige kontekst …”  

 

Det var en interessant tanke rent didaktisk, men hvordan den kunne indlejres i modellen, som den 

fremstod nu, var en ny designudfordring. 

 

Et lag mere uden linjer 

Vi vendte flere gange tilbage til tanken om at tilføje modellen endnu et lag: 

 

Thomas: ”Men hvad lander vi på nu, altså hvis vi kan lande på noget set ud fra jeres perspektiv, så i 

den orange [cirkel] lige nu, altså, hvad kunne der stå i den orange, som kunne hjælpe jer på vej?” 

 

Tine: ”Jeg synes at man skulle fjerne linjerne i den orange og så skulle man have en gul cirkel, hvor der 

stod ’tema’. Og så synes jeg at man skulle lave den yderste i nogle dynamiske regnbuefarver, så man 

illustrerede at det der med kontekstualisering, det er flydende, og det er ind og ud og frem og tilbage og 

…” 

 

Tines konkrete forslag til modellens visuelle fremtræden gjorde indtryk på os. Og det var også 

meningen; vi ville gerne lave et design, der er udviklet med og til brugerne. Dette fordi 
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inddragelsen af brugerne i designprocessen faktisk også har med kontekst at gøre; med 

brugerinddragelse sikrer man at designet bygger på brugerens erfaringshorisont og kendskab til 

den kontekst, designet retter sig mod. Grundidéen i Tines forslag har vi taget til os. 
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Fase 5: Designet af Kontekstualiseringshjulet falder på plads 

Workshoppen med underviserne og deres tanker og reaktioner på prototypen har givet os 

anledning til at foretage endnu en iteration. Det er en model med fire lag hvor det øverste lag nu 

repræsenterer undervisningens indhold; det næstøverste lag er indholdsområderne uden 

feltinddeling; tredjeøverste lag er undervisningskonteksten og nederste lag kontekstkategorierne. 

 

Figur 21 - Kontekstualiseringshjul i fire lag 

Det øverste gule lag med undervisningens indhold er fikseret på laget med modulets indholdsområder, så 

det følger med rundt, når der drejes. Tine foreslog oprindeligt at der skulle stå ’tema’, men vi 

mente at begrebet ’indhold’ var mere dækkende; og så var det en kategori, som man bl.a. 

genfinder i Hiim og Hippes helhedsmodel, dvs. at det er en etableret didaktisk kategori. Og Illeris 

(2007) kobler til læring når han skriver: ”Indholdet er det, der skal læres. Det kan fx have karakter af viden, 

kundskaber, færdigheder, forståelse, indsigt, mening, holdninger eller kvalifikationer.” (s. 37). Det gule lag 
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repræsenterer altså indholdet som inddrages i undervisningen. Det lilla lag repræsenterer modulets 

indholdsområder; og på den måde skal underviseren forholde sig til sin konkrete undervisning og 

det/de indholdsområder der er fokus på. At indholdsområderne i denne udgave ikke længere er 

adskilt af feltlinjer, åbner for at underviseren kan arbejde med flere af områderne på samme tid. 

Det giver god mening; vi kan godt lide tanken om at områderne fletter sig ind i hinanden, og 

tilsammen synliggør en præsentation af, hvad der udgør læreruddannelsen nuværende forståelse 

af, hvad fagfeltet ”Teknologiforståelse og digital dannelse” består af. Det modsatte – en skarp 

opdeling af de fire indholdsområder – kan fremstå kunstig og ulogisk.  
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Kapitel 8 – Et tilbageblik på designprocessen (Argumentation og 

refleksion) 

 

Argumentation – et tilbageblik på designprocessen 

I dette kapitel ser vi tilbage på vores arbejde med afhandlingen for at forklare og forstå den 

retning, designprocessen har taget. Kapitlets funktion er altså at: ”… formulere og diskutere belæg for de 

valg, der er taget i designprocessen.” (Iversen, Dindler, & Smith, 2019). De forskellige dele af processen 

har kastet forskellige erkendelser af sig og dermed også forskellige handlemuligheder for os. Det 

er nogle af dem, og ikke mindst de valg vi på den baggrund har truffet i processen, vi konkret vil 

se nærmere på. 

 

I afhandlingens første del søgte vi at indkredse vores problemfelt gennem en sproglig og teoretisk 

undersøgelse af kontekstualiseringsbegrebet. Man kan sige at det er en del i afhandlingen og 

designprocessen, der er domineret af erkendelsesviden, for her inddrog vi teori som vores 

primære instrument for at åbne designudfordringen. I arbejdet med vores litteraturreview fandt vi 

frem til at kontekstualiseringsbegrebet som sådan ikke er videre udbredt i didaktisk forskning; og 

tillige at det ikke fremstår som et videre tydeligt defineret begreb. Men frem for at bruge vores 

review som grundlag for at udvikle et omfattende teoretisk grundlag for afhandlingen – som 

bestemt var en mulighed - valgte vi selv at arbejde med at udvikle en forståelse af begrebet til 

senere brug i processen. På den måde kan man sige at vi, i Deweys ånd, forsøgte at udvikle et 

specialværktøj til afhandlingen; men det var ikke værktøjet i sig selv, der var målet for arbejdet 

med begrebsudviklingen. Snarere var det målet at opnå en dybere og mere kvalificeret forståelse 

af kontekstualisering gennem eget arbejde med begrebet. Det er muligt at et endnu dybere arbejde 

med andres forståelser og brug af begrebet i forskellige forskningssammenhænge sandsynligvis 

havde ført os andre steder hen, formentlig i retning af en mere ’klassisk’ videnskabelig 

undersøgelse. 

 

Sprog og tanker udviklet i første del af afhandlingen er vi løbende vendt tilbage til i de følgende 

dele af processen. Både i tilrettelæggelsen af interviews og observationer og de senere analyser har 

den viden, der blev genereret i første del, spillet en vigtig rolle. At vi kunne præsentere 

underviserne for tre egentlige kontekstkategorier i det første fokusgruppeinterview, udspringer af 

vores arbejde med at koble kontekstualisering med erfaring. Det har vist sig at netop dén idé og 
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det, at vi valgte at præsentere den for underviserne og diskutere den med dem, har gjort, at den er 

blevet et både centralt og gennemgående element i designprocessen. Ideen har udviklet sig 

igennem de forskellige faser, fra de indledende teoretiske overvejelser gennem undersøgende 

diskussioner med underviserne og til en materialisering i et egentligt artefakt. Hvis vi ikke havde 

præsenteret kategorierne for underviserne i det første interview, er det ikke til at vide, om de var 

kommet med i det endelige design. 

 

I ideudviklings- og konstruktionsfaserne har vi taget udgangspunkt i viden fra både første og 

anden del, hvilket også fremgår af det foregående kapitel. Her samles trådene: Der går altså en 

direkte linje fra undersøgelsen af kontekstualiseringsbegrebets sproglige dimensioner og vores 

formulering af konkrete kontekstkategorier til diskussionerne af dem i interviews og realisering af 

dem i vores konkrete model. I workshopdelen blev vi gjort opmærksomme på nye 

anvendelsesmuligheder for vores artefakt. Vores oprindelige tanke med modellen var at den var et 

redskab til underviseren, når der skulle planlægges undervisning. Men i workshoppen med Tine 

og Dina, reflekterer Tine over, om Kontekstualiseringshjulet også kan hjælpe de studerende:  

 

”Det der med at de [studerende] skulle lave et flipped learning, eh, produkt, ikke. Det var i hvert fald 

svært for dem at, at ligesom tænke i, at to rum og hvorfor det, og selvom de bliver undervist på nettet, 

hvor vi gør det, og også det der med indholdet, skulle, ja, at forene de der mange ting, var … der kunne 

det her hjul måske faktisk have været rigtig godt at vise dem, fordi … det ene rum er … det her, og 

nu, det er det asynkrone, og så drejer man, og der skal I arbejde med det her tema og, ja …”.  

 

Det giver god mening for os, for de studerende skal jo selv undervise en dag. 

Kontekstualiseringshjulet ville måske også kunne bruges til de studerendes refleksioner over egen 

læring. Man kan forestille sig at de efter en undervisning bliver bedt om at reflektere over, om der 

var tidspunkter i undervisningen, hvor der ikke blev eller blev kontekstualiseret – og hvad det 

betød for deres læring. Men det er klart at det kræver en ny iteration af vores undersøgelse med 

dette fokus. 

 

Vi kan se at vi først og fremmest begrunder vores hjul med teoretiske og empiriske argumenter 

(Iversen, Dindler, & Smith, 2019). Teoretiske, fordi vi har forsøgt at udvikle en generisk viden om 

kontekstualisering. Og empiriske, fordi vi henviser til den konkrete viden, vi har fået i forskellige 
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faser af designprocessen. Et meget vigtigt tredje argument for vores hjul er etisk. Vi finder at 

kontekstualisering på mange måder er et ideelt undervisningsprincip. At undervisningen bliver 

gjort meningsfuld ved at relatere til de lærendes erfaringsverden er både nyttigt og 

hensigtsmæssigt i en Deweysk-instrumentel forstand og værdifuldt i en relationel, 

mellemmenneskelig, ja, etisk forstand. Søren Kierkegaard skriver i et kendt udsagn om hjælpekunst:  

 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og 

fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al 

Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe 

en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først 

og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet 

ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forståen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa 

jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med 

en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at 

hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den 

Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at 

forstaae vad den Anden forstaaer.” (Kierkegaard, 1994, s. 96-97)  

 

Når en underviser kontekstualiserer, søger hun netop at forstå den lærendes erfaringsverden; hun 

sætter sig i den lærendes sted – og anerkender dermed også værdien af den lærendes erfaringer. 

Dét, finder vi, er et stærkt etisk argument for at fremme kontekstualisering i undervisning. 

 

Refleksion – Kontekstualiseringshjulet i et didaktisk design  

Det vil være oplagt og spændende at foretage flere iterationer med videreudvikling af 

Kontekstualiseringshjulet, og en undersøgelse af hvorvidt det kan understøtte praksis i 

teknologiforståelsesmodulet. Om det vil ske, vides ikke, men til gengæld er det vores klare 

forhåbning at Kontekstualiseringshjulet kommer ud og understøtter praksis på læreruddannelsen i 

fremtiden. Hvordan hjulet meningsfuldt kan indgå i et didaktisk design i modulet, og hvilke 

indvirkninger det kan tænkes få for underviseres praksis og studerendes læring er udgangspunktet 

for refleksion og diskussion om praksis i dette afsnit.  
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Vi vil først præsentere en didaktisk model der beskriver både læring og undervisning, og som vi 

derfor vil kalde en integreret model. Derefter vil vi forklare hvad vores forståelse af et didaktisk 

design er. Og med de udgangspunkter vil vi diskutere potentialer og udfordringer ved 

inddragelsen af Kontekstualiseringshjulet ud fra nogle konkrete eksempler i praksis. 

 

Hvorfor bidrager kontekstualisering til at skabe meningsfulde undervisningsprocesser? 

Først vil vi med afsæt i et re-design af Illeris’ (2007) læringstrekant, præsentere en 

undervisningsmodel. Modellen illustrerer hvordan vi forstår kontekstualisering i tilknytning til 

undervisning i praksis. Når vi argumenter for, hvorfor det er så vigtigt at kontekstualisere i 

undervisningen, er det særligt fordi vores data ret entydigt viser, at det kan være en vigtig vej til at 

skabe meningsfulde undervisnings- og læreprocesser med de studerende. Det finder vi også 

hjemmel for hos Wenger (2004) der mener, at koblingen mellem det lokale og det globale virker 

som en sand motor for læring. Netop denne kobling mellem det lokale og globale i samspillet med 

omverdenen og ikke mindst koblingen til de tilegnelsesprocesser, som sætter 

meningsskabelsesprocessen i gang hos de studerende, mener vi kan illustreres med et re-design af 

Illeris’ (2007) læringstrekant: 

 

 

Figur 22: Læringsmodel. Illeris 2015 
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Figur 23: Modificeret model frit efter Illeris, 2015 

 

Re-designet er vores bud på hvordan vi kan udvide modellens forklaringspotentiale, så den også 

kan anvendes som en forklaringsmodel for kontekstualiseringer i undervisning. Vores intention er 

altså at den også kan fungere som en undervisningsmodel. Vi har dels erstattet ’individ’ med 

’studerende’, dels ’samspil’ på den lodrette akse med ’kontekstualisering’. I en 

undervisningskontekst er de forskellige faktorer i Illeris’ model (jf. figur 22) selvfølgelig også til 

stede, men i stedet for ’samspil’, som har karakter af tilfældighed og rummer alt samspil med 

omverdenen, har vi indsat ’kontekstualisering’, der er kendetegnet ved at være en bevidst og 

kontrolleret undervisningshandling. I en fysisk eller synkron online undervisningssituation eller i 

et asynkront online undervisningsforløb kan underviseren koble indhold til de studerendes 

omverden ved at kontekstualisere. I det ligger der et potentiale for at den lærendes oplevelse af 

drivkraft styrkes, sådan som flere af vores studerende gav udtryk for i vores 

fokusgruppeinterview. Dobbeltpilen viser at det er en gensidig og dynamisk udveksling, der finder 

sted. Den modificerede udgave af Illeris’ model (figur 23) tilbyder altså et udvidet 

forklaringspotentiale. Ved at den kan hjælpe med at beskrive både læring og undervisning, bliver 

den til en ’integreret’ didaktisk model, hvor både underviseren og den lærende kan have 

indflydelse på aktiviteter i undervisningen.  
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Hvad er et didaktisk design? 

Vi har tidligere anvendt begrebet didaktisk design, og vil nu udfolde det mere. Et didaktisk design 

betragter vi som formgivningen af læringsmuligheder ud fra mål og betingelser, der udvikles 

gennem udøvet praksis; og med visheden om, at realiseringen i praksis kan blive anderledes end 

planlagt. I forhold til læreruddannelses- og skolekontekst er det centralt at medtænke deltagerne 

(elever/studerende) som didaktiske designere i den didaktiske designproces. Denne tilgang til 

didaktisk design finder vi dels i Selander og Kress’ (2012) definition. For dem er didaktisk design 

et begreb der beskriver, hvordan mennesket former sociale processer og skaber forudsætninger 

for læring, samt for, hvordan individet kan genskabe information i egne meningsskabende 

processer (Selander & Kress, 2012). I deres forståelse af didaktisk design er elever/studerende 

aktive i at tilrettelægge deres læreprocesser og skabe produkter, som kan afprøves på hinanden 

eller på andre i forskellige kontekster.  

Inden for lærerens didaktiske rammedesign anser Sørensen og Levinsen (2019) også 

deltagerne som didaktiske designere, hvor deltagerne udvikler kompetencer til at tage (med)styring 

i deres kompetenceudvikling til et digitalt integrerende demokratisk netværks- og videnssamfund. 

I vores forståelse af didaktiske design kan lærerstuderende både betragtes som  

meddesignere af undervisningsforløb på læreruddannelsen og som didaktiske designere af deres 

undervisning som lærere i skolen. Der er således et dobbelt didaktisk perspektiv for 

undervisningen og dermed også i forhold til vores fokus på kontekstualisering. Altså at både 

undervisere og studerende på læreruddannelsen, bør mestre at kontekstualisere i undervisning. 

 

Kontekstualiseringer i et didaktisk rammedesign for teknologiforståelsesmoduletI figur 24 er de to 

didaktiske design samlet i én figur. Figuren illustrerer et rammedesign for 

teknologiforståelsesmodulet på læreruddannelsen med tre niveauer: Her er fokus på hhv. 

underviser, studerende og elever som didaktiske designere. Med Sørensen og Levinsen (2019) 

forstår vi rammedesignet som: “en mulighedsramme for både lærerens [underviserens] og 

elevernes [studerendes] ageren som didaktiske designere” (Sørensen og Levinsen, 2019, s. 56). Da 

vi har fokus på de lærerstuderende, er det deres undervisningsproces og rolle som didaktiske 

designere, der er central. Vi har også valgt at medtage elevperspektivet i modellen for at illustrere 
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det dobbeltdidaktiske perspektiv. I det følgende udfoldes figur 24 – særligt med fokus på 

kontekstualiseringsaspektet. 

 

Hvad kendetegner de studerendes før-praksis-efter med fokus på kontekstualisering? 

Vi tager udgangspunkt i de studerende først (den blå ramme i figuren), altså de studerendes ”før-

praksis-efter”. De studerende indtager en dobbeltrolle i rammedesignet. De er lærerstuderende 

(elevrolle), når de agerer i relation til undervisningen på læreruddannelsen, og de er 

lærerstuderende i lærerrollen, når de agerer ift. eleverne i skolen. Hvis man fokuserer på de 

forskellige mulige roller, kommer de studerende til at operere på fire didaktiske designniveauer: 

 

  

Figur 25 - Fire niveauer af didaktisk design kompetencer. Inspireret af Sørensen og Levinsen (2019, s. 55) 

Sørensen og Levinsen opererer med fire didaktiske designniveauer. I vores udvidede udgave af 

tabellen har vi medtaget underviseren. Det er således både underviserens og lærerstuderendes 

refleksioner, der er praksis- og teoribaserede, mens elevernes udelukkende er praksisbaserede. De 

Figur 24 - Illustration af det didaktiske rammedesign for modulet (baseret på Holm Sørensen og Levinsen, 2019, s. 58) 
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lærerstuderende er i en læreproces hvor de kvalificerer og udvikler lærerfaglig teoribaseret 

refleksion og ikke mindst evne til at medtænke kontekstualisering i undervisning af elever. Dette 

udvikles i et samspil mellem assimilative og akkomodative læreprocesser (Illeris, 2007), bl.a. 

igennem litteraturlæsning, diskussioner i klassen og feedback fra underviser og medstuderende. Vi 

mener at kontekstualisering er en vigtig dimension at få tænkt med i underviserens didaktiske 

design i alle fag på læreruddannelsen og dermed også i et kontekstualiseret forløb i 

teknologiforståelsesmodulet. Når vi vælger at sætte de studerendes teoribaserede refleksion i 

parentes, er det for at signalere, at de er i en læreproces.  

 

Hvad kendetegner underviserens før-praksis-efter med fokus på kontekstualisering? 

Først sætter vi fokus på underviserens muligheder for anvendelse af Kontekstualiseringshjulet i 

relation til de tre faser af i didaktisk design af undervisningen i teknologiforståelsesmodulet. 

Begrebet ”læringsveje”, som fremgår af figur 24, henter vi fra Sørensen og Levinsen (2019), der 

forstår begrebet som de aktiviteter og interaktioner, som deltagerne foretager i læreprocessen i 

forhold til læringsmålene. 

I underviserens ”før” (grøn ramme i figur 24) planlægger underviseren de forventede 

læringsveje for de studerende. Her fastsættes og udvikles mål, fagligt indhold, organisation og 

planlægning, læringsressourcer, feedbackmuligheder, evalueringsformer, aktivitetstyper. Det er i 

denne fase at underviseren danner sig et overblik over den kommende undervisningsgang, eller 

det kommende forløb, som kan involvere flere forskellige undervisningsrum. 

Kontekstualiseringshjulet kan her bidrage til at underviseren reflekterer over, hvilke 

indholdsområder der særligt er i fokus, hvilket undervisningsrum læringsaktiviteterne skal foregå i; 

og skabe refleksioner over, hvordan der skal kontekstualiseres i undervisningen.  

 



  

Side 120 af 136 
 

Hjulet i brug: Før 

 

Figur 26: Kontekstualiseringshjulet i før-fasen 

 

I før-fasen kan Kontekstualiseringshjulet hjælpe underviseren med at fokusere på 

indholdsdimensionen som det første. Et konkret eksempel kan være, at underviseren planlægger, 

at der skal arbejdes med det overordnede indholdsområde dannelse og myndiggørelse (det lilla lag). 

Specifikt kan indholdet være datahøst på sociale medier (det gule lag). Valget af overordnet 

indholdsområde og tilhørende specifikt indhold står også i et reflekterende forhold til det næste 

lag i modellen – undervisningsrummet (det blå lag). Hvis der f.eks. skal arbejdes med datahøst på 

sociale medier i asynkron onlineundervisning, kan underviseren f.eks. have planlagt, at den 

primære aktivitet er blogskrivning. Her kan Kontekstualiseringshjulet nederste lag – kontekstlaget 

(det grønne lag) – på mange måder understøtte refleksionerne om hvordan både arbejdsformen 

og indholdet kan blive meningsskabende for de studerende.  

Hvis det er første gang blogs introduceres som læringsredskab i undervisningen, kan 

underviseren overveje, hvordan det at arbejde med blogs kan kontekstualiseres i forhold til de 

studerendes erfaringer med teknologi og skole. Der kan produceres en video, hvor arbejdsformen 
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introduceres, og i samme ombæring beder underviseren de studerende om at reflektere over, 

hvilke erfaringer de har med blogs om lignende sociale medier i deres hverdag. Der kan også 

lægges litteratur ud til de studerende som forberedende læringsaktivitet, hvor de kan læse om 

bloggen som læringsredskab i skolen. I den forbindelse kan de studerende evt. få til opgave at lave 

et blogindlæg om anvendelse af blogs som læringsredskab i deres kommende praksis i skolen i et 

bestemt fag mv. På den måde bliver arbejdsformen i sig selv til et relevant indhold at forholde sig 

til for de studerende, og alle tre kontekstualiseringskategorier knyttes til aktiviteten.  

Alt dette peger på en stærk kontekstualisering og en meningsfuld læringsoplevelse 

hos de studerende. Om netop det skriver Wenger: ”Jeg vil hævde at vores handlinger ikke får mening i og af 

sig selv, men derimod i sammenhæng med en bredere forhandlingsproces. Når jeg tager udgangspunkt i praksis som 

kontekst for meningsforhandlingen, forudsætter jeg ikke, at aktiviteter har deres egen mening” (Wenger, 2004, s. 324). 

I forhold til det øvrige faglige indhold med fokus på datahøst, kan Kontekstualiseringshjulet 

synliggøre eller minde underviseren om, hvilket indholdsområde der er i fokus - eksempelvis 

digital dannelse og myndiggørelse. Denne pointe skal jo gerne i sig selv gøres tydelig på en måde, 

så det bliver meningsfuldt og forståeligt for de studerende.  

 

Hjulet i brug: Praksis 

Figur 27: Kontekstualiseringshjulet i praksis-fasen 
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I underviserens praksis mødes underviserens forestillinger om den mest velegnede vej mod målet 

for de studerende med de studerendes oplevelse af, hvad der er mest meningsfuldt at have i fokus 

i forhold til deres arbejde med indholdet. Der kan derfor blive brug for at 

undervisningsdifferentiere og re-designe undervisningen, så alle studerende opnår meningsfulde 

oplevelser ved at deltage i undervisningen. Underviseren kan f.eks. have besluttet, at 

kontekstkategorien egne erfaringer med teknologi skal i spil i de studerendes blogskrivning. En konkret 

aktivitet kan være, at de studerende skal undersøge og reflektere over, hvad de har accepteret af 

datahøst fra forskellige udbydere af sociale platforme; på den måde står lagene i modellen i et 

dialektisk og reflekterende forhold til hinanden.  

Hvis vi forbliver i den tilgang til undervisning som Sørensen og Levinsen (2019) 

fokuserer på, skal undervisningen mest af alt lægge op til, at de studerende arbejder 

projektorienteret og aktivt skabende som didaktiske designere. I det asynkrone undervisningsrum 

kan underviseren lægge op til at de studerende i grupper arbejder undersøgende og skabende med 

teknologierne. Underviseren kan stilladsere processen ved at have forberedt nogle spørgsmål der 

lægger op til at de skal undersøge nogle af de digitale medier eller programmer, som de anvender 

mest i deres hverdag. De kan herefter undersøge nogle udvalgte mediers rettigheder til at 

datahøste fra dem selv, samt hvilke muligheder de har for at træffe aktive valg om dette som 

myndige brugere af medierne mv. I rollen som didaktiske designere kan de studerende diskutere 

vigtigheden af at arbejde med emnet i skolen med elever. En udvidelse af denne opgave kan være 

at de studerende igennem deres før-praksis-efter faser (jf. figur 24) skal designe et 

kontekstualiseret undervisningsforløb med fokus på datahøst og digital myndiggørelse, som er 

målrettet elever i udskolingen.  

Uanset hvilket undervisningsrum der er tale om, kan underviseren inddrage 

Kontekstualiseringshjulet aktivt i mødet med de studerende. Som underviseren Tine også 

pointerer i designworkshoppen, kan det være meningsfuldt for hende at metakommunikere med 

sine studerende undervejs og gøre opmærksom på, hvordan og hvorfor hun vælger at 

kontekstualisere i forhold til eksempelvis arbejdsspørgsmål, designopgaver mv. På den måde kan 

de studerende opnå indsigt i hvorfor opgaverne og spørgsmålene lyder som de gør, men også i et 

dobbelt didaktisk perspektiv kan medtænke kontekstualisering i deres egen planlægning og 

gennemførelse af undervisning i skolen, hvor eleverne arbejder som didaktiske designere (jf. figur 

24) 
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Hjulet i brug: Efter 

 

Figur 28: Kontekstualiseringshjulet i efter-fasen 

 

I underviserens ”efter” er der rum for refleksion og evaluering i forhold til hvilken virkning 

kontekstualiseringerne har haft i praksis. Hjulets forskellige lag kan nu betragtes i et evaluerende 

lys, og underviseren og de studerende kan med hjulet som udgangspunkt reflektere over de 

forskellige retninger undervisningen tog og hvorfor. 

Evaluering med inddragelse af Kontekstualiseringshjulet som udgangspunkt, mener vi, kan føre til 

nye erkendelser hos både de studerende og hos underviseren; og alt dette kan medføre nye 

tilpasninger af den efterfølgende undervisning og i fremtidige tilsvarende undervisningsforløb 

med de studerende (Sørensen og Levinsen, 2019, s. 59).  
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Kapitel 9 – Konklusion og Perspektivering  

I denne fase af afhandlingen er det passende at genbesøge problemformuleringen: 

 

 

Kontekstualisering som didaktisk (be-)greb har været omdrejningspunktet for denne 

masterafhandling, som har fundet sin endelige form i en designproces, hvor fokus har været at 

forstå og udvikle kontekstualisering til at være et instrument for undervisere og studerende i 

samarbejdet om at skabe meningsfuld undervisning og læring. Hvad kontekstualisering kan 

indebære rent operationelt i en undervisning, står ikke nødvendigvis klart for undervisere; det 

mener vi, at vi har empirisk belæg for at sige. Med udgangspunkt i den viden, har vi i en 

designproces arbejdet på at fremstille et artefakt, der kan adressere denne uklarhed. Intentionen 

og målet med at arbejde designorienteret har været at konstruere en kontekstualiseringsteknologi, 

der kan understøtte undervisningen i teknologiforståelsesmodulet. Den form teknologien har fået, 

tager højde for, at undervisningsrummet er både fysisk, synkront online og asynkront online, og 

således kan uddannelsesformatet identificeres som hybridt (Sørensen & Levinsen, 2019).  

Teknologien kalder vi Kontekstualiseringshjulet. Gennem det visuelle udtryk, de 

sproglige kategorier og den mekaniske kalibrering byder Kontekstualiseringshjulet sig til som et 

multimodalt refleksionsværktøj. Ved at føje lagdeling, farver, taktilitet og mekaniske elementer til 

den rent sproglige del af kontekstualisering er det også meningen, at den skal give adgang til 

eksternalisering af tavs viden (Polanyi, 1967). Vi forestiller os at kontekstualisering ligger som en 

principiel tavs viden (Wackerhausen & Wackerhausen, 1999) hos mange undervisere – og at den kan 
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eksternaliseres (Nonaka & Takeuchi, 1995) ved hjælp af vores teknologi. Den skal åbne op for 

refleksioner og didaktisk metasprog hos underviseren så hun bliver bevidst om det, hun gør før, 

under og efter undervisning. Og på tilsvarende vis er det ambitionen, at den skal åbne for 

læringsrefleksioner hos de studerende.  

Ved at inddrage undervisere i teknologiforståelsesmodulet som bidragsydere i 

interviews og workshop med udvikling af vores prototype har vi forsøgt at skabe en sammenhæng 

mellem projektets makro- og mikroniveauer, hvor de brugere, vi tænkte på i første omgang, altså 

underviserne, stod i centrum. I løbet af designprocessen har vi også fået blik for de potentialer, 

som Kontekstualiseringshjulet også kan rumme for de studerende i deres læreprocesser. Som vi 

ser det, kan hjulet altså måske vise sig at være en integreret didaktisk teknologi, der både kan 

understøtte undervisning og læring. Men for at få det endeligt bekræftet må vi fortsætte 

designprocessen og arrangere workshops, hvor vi præsenterer hjulet for studerende. Med andre 

ord: Undersøgelsen fortsætter. 

 

Der er flere svar på hvordan undervisere og studerende oplever og erfarer at undervisningen 

kontekstualiseres, når undervisningskonteksten veksler mellem fysiske og online læringsrum. På 

baggrund af interviews kan vi konstatere at kontekstualisering er et begreb, det både er vanskeligt 

at forstå og håndtere rent didaktisk for undervisere og studerende. Ikke desto mindre kan vi 

konstatere at kontekstualisering finder sted. Vores analyser af observationer af 

teknologiforståelsesundervisning viser at der kontekstualiseres i alle tre undervisningsrum (fysisk, 

synkron online og asynkron online), men at der kontekstualiseres på forskellig vis i de forskellige 

rum. I den fysiske undervisning kontekstualiserer både underviser og studerende. Her kan vi kalde 

kontekstualiseringen dialogisk, blandt andet fordi den indlejres i spørgsmål, først og fremmest fra 

underviser til de studerende, men også internt mellem de studerende. I den synkrone 

onlineundervisning har vi også registreret dialogisk kontekstualisering, for også her er der 

udveksling af spørgsmål og svar. Den observerede asynkrone onlineundervisning skiller sig lidt ud 

ved at kontekstualiseringen fremstår monologisk i forklarende, instruerende og fortællende form. 

Her er det i udgangspunktet underviseren der står for kontekstualiseringen. 

De studerende oplever at undervisningen er meningsfuld, når undervisningsindhold 

kobles til de tre forskellige kontekstkategorier, dvs. når der kontekstualiseres. De finder 

undervisningen meget meningsfuld, når der kobles til mere end én af kategorierne. Når det finder 
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sted, kalder vi det stærk kontekstualisering. Jo mere og jo bredere der kontekstualiseres, jo mere 

meningsfuld bliver undervisningen for de studerende, kan man sige. 

I et større billede forbinder arbejdet med kontekstualisering i 

teknologiforståelsesmodulet i læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole anno 2020 

sig til en meget vigtig pædagogisk udvikling. I deres bog Den hybride skole fra 2019 viser Birgitte 

Holm Sørensen og Karin Twedell Levinsen, hvordan skolens rum og praksisser ændrer sig under 

indtrykket af samfundets digitalisering. Digitale teknologier, erkendelser og erfaringer 

transformerer skolen og didaktikkerne i den. Det samme sker i læreruddannelsen, der også har 

hybride træk. Det er naturligvis tydeligst i NetLU, hvor det hybride gennem det digitale er tænkt 

ind i uddannelsen fra begyndelsen.  

 Med den accelererende digitalisering vil læreruddannelsen sandsynligvis blive ’mere 

hybrid’ og dermed mere kompleks i de kommende år. Det kalder på didaktiske modeller og 

redskaber der kan hjælpe undervisere og studerende med at undersøge og forstå, hvordan 

undervisnings- og læreprocesser kan understøttes i undervisningsrum, der er præget af 

foranderlighed og kompleksitet. Vi tror at Kontekstualiseringshjulet er et af de redskaber. 
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