
  

iPads i en skole i bevægelse   

”Mine første 100 dage med iPad” 

 

Projektbeskrivelse 
 

Forsker:  

Lektor, ph.d. Bente Meyer, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København, 

bm@learning.aau.dk  

 

Kort beskrivelse 

 

Projektet følger elever på Midtbyskolen (7. klasser) i 100 dage. Forskningen producerer viden om 

elevernes brug af iPads hjemme og i skolen via observationer, analyser af elevernes produktioner 

og uformelle interview.  

 

Overodnet forskningsfokus: Inklusion og differentiering 

Projektet fokuserer hovedsageligt på hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers 

læring med henblik på inklusion og undervisningsdifferentiering i skolen. Baggrunden for dette 

fokus er Midtbyskolens og Vejle Kommunes ønske om at støtte diversitet og inklusion, herunder at 

skabe ny viden om hvordan forskellige elever lærer med iPads, og hvordan iPads kan bidrage til 

nye måder at organisere læring på. 

 

Tidsplan 

Projektstart : April 2012  - marts 2013  

Dataindsamling:  ca. 3 ½ måneder (ca. 15 uger ~ 100 dage) 

Arbejdsplan: 

Forberedelse (april-juni) 

Projektforløb/ dataindsamling (august/september og ca 15 uger frem) 

Efterbearbejdning (januar-marts 2013) 

 

1. Forberedelse  (april –juni) 

- Møder med Vejle kommune angående projektstyring      

- Møder med lærere (evt. forældre) angående projektets indhold og forløb (skype og face-

to-face)  

- Udarbejdelse af orienteringsmail/s til forældre 

- Planlægning (herunder orientering i relevant litteratur og projekter (f.eks. Odder 

Kommunes iPad-projekt) og forskningsdesign  

- Formidling via blog et.c.   
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2. Projektforløb (august/september og ca 15 uger frem) 

Dataindsamling ca. 15 uger à to ugentlige dage (disse to dage bruges på observationer, uformelle 

samtaler og/eller interview med elever og lærere, evt.  møder og planlægning, løbende 

bearbejdning af data samt udarbejdning af en ugentlig kort fortælling til bloggen) 

Evt. et antal møder med projektledere i kommunen med henblik på formidling/status 

 

3. Efterbearbejdning (januar-marts 2013) 

- Analyse og bearbejdning af data med henblik på rapport- og/eller artikelskrivning 

- Formidling af resultater via blog og seminarer/konference (herunder evt. deltagelse i 

international konference)  

- Evt. arbejde med ny projektansøgning  

 

 


