
IT-didaktisk design 

Århus Universitet 

 

 

 

Leg og læring med IT i en børnehave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe Agerbæk 

Studienummer 201302355 

Speciale, hjemmeopgave 3 med produkt 

Vejleder: Klaus Thestrup 

Dato for aflevering: 17. August 2015 

Antal tegn: 119.994 

 



Indholdsfortegnelse 

1 Indledning 4  

1.1 Problemformulering 5 

1.2 Emneafgrænsning og definitioner af begreber 6  

2 Metode 7 

2.1 En kort køreplan 7 

2.2 Min forskningsproces 8  

2.2.1 Min position 9 

2.3 Aktionforskning 10 

2.3.1 Aktionsforskningens retninger 10 

2.3.2 Kritisk utopisk aktionsforskning 11 

2.3.3 Frirum 12 

2.3.4 Min aktionsforskning 13 

2.4 Beskrivelse af Høle barnehage 13 

2.4.1 Kategorier for brug af digitale værktøj 14 

2.5 Baggrund for speciale; praktik og undersøgelse 15 

3 Pædagogik, læring og dannelse 16 

3.1 Læringsformer 17 

3.1.1 Det individuelle læringsniveau, deltagende tilegnelse 18 

3.1.2 Det kulturelle læringsniveau, praksisfællesskaber 18 

3.1.3 Det sociale læringsniveau, vejledt deltagelse 20 

3.2 Digital dannelse 21 

4 Leg 22 

4.1 Funktionelt perspektiv på leg 22 

4.1.1 Pædagogens rolle i leg 23 

4.2 Kulturelt perspektiv på leg 24 

4.2.1 Medialisering af leg 25 

4.2.2 Ipad som legetøj 26 

4.2.3 Leg og kreativitet med digitale medier 27 

5 Didaktik 28  

side 1 af 79 



5.1 Cultures of creativity 29 

5.1.1 Kulturel hukommelse 29 

5.1.2 Den kreative spiral 30 

5.1.3 Det komplekse kulturbegreb 30 

5.1.4 Brobygning mellem kulturer 32 

5.1.5 En samlet model 33 

5.2 Eksperimenterende fællesskaber 35 

5.2.1 Den deltagende pædagog 35 

5.2.2 En kulturel mødeplads 36 

5.2.3 Medieleg 36 

5.2.4 Eksperimenterende fællesskaber som pædagogisk metode 37 

6 To nyere bøger om aktiviteter med IT 38 

6.1 Digital dannelse i dagtilbud - en praksisguide 38 

6.2 Digitale børnefællesskaber 40 

6.2.1 Fra det simple til det abstrakte eksperiment 40 

6.2.2 Implementering af digitale medier i hverdagen 40 

7 Empiri 41 

7.1 To måneder med IKT som tema i børnehaven 42  

7.2 Blog 44 

7.2.1 Planteprojekt 45 

7.2.2 Leg med bloggen 47 

7.2.3 Fotografering 48 

7.2.4 Et helt år som billedbog 50 

7.3 Loopleg og videoleg 50 

7.3.1 Vi fandt en ny leg 51 

7.3.2 Fremvisning af vores leg på bloggen 52 

7.3.3 Legetøj i legen 54 

7.3.4 Star Wars film 55 

7.4 Fri leg med ipad 57 

7.4.1 Nye apps 57 

7.4.2 Sommerbørnehave 58 

side 2 af 79 



7.4.3 Erfaring fulgte praksis 60 

8 Analyse 60 

8.1 Analyse: Looplegen 61 

8.2 Analyse: Blog 62 

8.3 Analyse: Fri leg med iPad 63  

8.4 Analyse: Samlet 64 

9 Diskussion 64 

10 Perspektivering 65 

11 Konklusion 66 

Summary 67 

Litteraturliste 69 

Bilag 1: liste af aktiviteter 73 

Bilag 2: IKT handlingsplan 77 

 

 

 

 

 

 

side 3 af 79 



1 Indledning  

Digitale medier kan beskrives som et vilkår i vores samfund, og de er blevet en udfordring i 

den pædagogiske praksis, bl.a. gennem lovgivning(Thestrup 2011). Søndergaard (2015) 

mener, at hvis dagplejere og pædagoger ikke forholder sig til, at den digitale verden er en 

del af børns grundlæggende forståelse af virkeligheden, så bliver det svært at møde 

børnene, hvor de er. Vi beskæftiger os i pædagogikken med børns liv, derfor skal vi også 

beskæftige os med det børnene i stigende grad oplever i hjemmet, og skal bruge i 

fremtiden. Børn må lære at omgås IKT på en klog, kritisk og kreativ måde. Dagtilbuddet har 

til opgave at socialisere børnene til samfundet, og det indebærer i dag evnen til at kunne 

begå sig digitalt. Digitale teknologier er lige så vigtige at kunne håndtere, som det er at 

kunne læse, regne, skrive og have en sund krop. Men digitale teknologier er ikke bare 

vigtige i sig selv, de kan også støtte de traditionelle kompetencer(Søndergaard 2015).  

Johansen (2012) mener, at børnehaven er blevet medialiseret, fordi børns hverdagslige 

legekultur i højere og højere grad tager udgangspunkt i mediebrug. Teknologi og digitale 

medier er fantastiske til at fremelske børns kompetencer til at undersøge, sanse og 

filosofere. Pædagoger skal derfor være digitale frontløbere. Fremtidens arbejdsmarked vil 

søge medarbejdere, der kan skabe koblinger og sammenhænge mellem fortællinger, 

sociale relationer og stigende grad diffuse medieprodukter. Pædagoger må give plads til at 

børn kan udvikle disse kompetencer, ligegyldigt hvilken baggrund de kommer fra. Det er 

derfor afgørende, at medierne inddrages i den pædagogiske profession og at der sker en 

generel opkvalificering af pædagogerne(Johansen 2012). 

I august 2014 startede jeg som pædagogisk leder i Høle barnehage i Norge. Ved siden af 

mit daglige arbejde har jeg arbejdet med, hvordan IKT kan bruges i børnehaven som en del 

af mit studie, hvilket nu fortsætter i dette speciale.  

Det Norske lovmæssige grundlag er bl.a.: 
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1: “Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitenbegjær og gi 

utfordring med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter”. (Lov 

om barnehager, § 2) 

2: “Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, 

kommunikasjon og innhentning av kunnskap. Arbeidsformene må støtte det 

nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna”. (Rammeplanen, s. 21) 

3: Stortingsmelding nr. 41 gentager lov og barnehager og rammeplanen, og 

understreger at IKT skal bruges på en kreativ måde. Digitale værktøj skal tages i 

brug som legetøj på lige fod med eksempelvis byggeklodser. De digitale værktøj 

vælges ud fra hvorvidt, at de giver børnene indflydelse på hvad der sker, mulighed 

for selvstændig tænkning og skabende processer.  

Det første punkt er en generel beskrivelse af hvad børnehaven skal, mens de to næste 

punkter direkte handler om digitale medier, eller digitale verktøy. Fælles for de tre 

punkter er emner som kreativitet og barnets egen aktive deltagelse, interesse eller 

nysgerrighed. 

I vinteren 2014/2015 udførte jeg praktik i børnehaven og lavede en kvalitativ 

interviewundersøgelse. I min praktik legede jeg med en ipad sammen med 5-årige børn og 

fremviste legene på en blog. Blogindlæggene kan ses på: http://wp.me/P5pWdZ-9Z  

I min interviewundersøgelse så jeg på potentialer og barrierer for de ansattes brug af IT 

sammen med børnene, i hele børnehaven. Jeg interviewede de pædagogiske ledere og 

præsenterede til slut min opgave for dem. 

I det efterfølgende afsnit vil jeg præsentere min problemformulering, som jeg har lavet på 

baggrund af min praktik, interviewundersøgelsen, litteratur om emnet, samt samtaler med 

personalet og ledelse. 

side 5 af 79 

http://wp.me/P5pWdZ-9Z


1.1 Problemformulering 

Hvordan kan man som pædagog arbejde med digitale medier i en børnehave, hvor lege, 

brugen af blog og andre aktiviteter indgår? 

1.2 Emneafgrænsning og definitioner af begreber 

Jeg vil beskrive en pædagogisk proces, som svar på problemformuleringen, der er udviklet i 

en specifik kontekst, på baggrund af teori og litteratur på området. Mit teoretiske 

udgangspunkt er det pædagogiske utopiske mål om dannelse; en proces hvor vi gennem 

interaktion med omverdenen og ved brug af egen aktive deltagelse, forandrer kulturen. 

Jeg ser på nogle praktisk anvendelige pædagogiske metoder til at nå dette mål, hvorefter 

jeg beskriver mine egne praktiske erfaringer fra mit feltarbejde. I analysen vil jeg primært 

anvende modellen “cultures of creativity”, til at se på hvorvidt vi i praksis har haft kreative 

muligheder i kulturen. Jeg vil forsøge at vise hvordan brugen af digitale medier gør dele af 

kulturen mere håndterbar, således at både børn og voksne kan lege kreativt med den. 

Jeg vil i opgaven afgrænse mig fra at beskrive emnerne anerkendelse, medvirkning og 

selvbestemmelse, som har været meget vigtige for min pædagogiske praksis. Jeg vil 

desuden afgrænse mig fra at gå i dybden med det, der kendetegner de forskellige digitale 

medier. 

Jeg vil bruge begreberne digitale medier, digitale værktøj, IT og IKT synonymt. Det er et 

bredt emnefelt, hvor også traditionelle medier til tider indgår som en vigtig del. 

Jeg vil ofte bruge begreberne leg og aktivitet om de samme handlinger. Aktiviteter er ofte 

det, som jeg selv eller andre voksne har planlagt, hvori der kan forekomme leg. Aktiviteter 

handler ofte om rum og emner, mens leg er handlinger, der opstår inden for disse rammer. 

Jeg vil omtale Høle barnehage som en børnehave, selvom den er delt op i fire afdelinger, 

hvor de mindste børn er yngre end børnehavebørn i Danmark. Hvor jeg finder det relevant, 

vil jeg nævne alderen på de børn, som jeg omtaler.  
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2 Metode 

I dette afsnit vil jeg starte med kort at beskrive opgaven. Derefter vil jeg komme ind på min 

forskningsproces, aktionsforskning, en beskrivelse af Høle børnehave og en nærmere 

beskrivelse af baggrunden for dette speciale, herunder min praktik og undersøgelse. 

2.1 En kort køreplan 

Jeg har lavet et produkt som svar på min problemformulering. Produktet er en pædagogisk 

proces, der er ved at blive udviklet. I processen har jeg opbygget en praksis omkring 

medier i en børnehave, gennem lege, aktiviteter og brugen af en blog. I denne opgave vil 

jeg lave teoretiske og metodiske refleksioner i forhold til processen, der har fundet sted. 

Processen er et svar på problemformuleringen, som passer til den kultur, hvori praksis 

foregik; Høle barnehage, Norge.  

Det pædagogiske arbejde er udgangspunktet for min problemformulering. Jeg vil derfor 

starte teoriafsnittet med Broström og Hansens (2006) beskrivelse af, hvad pædagogik er og 

hvad pædagogens rolle er. I den forbindelse vil jeg se på læring og dannelse.  

Læring beskriver jeg i forhold til de tre læringsformer: praksisfællesskaber, vejledt 

deltagelse og deltagende tilegnelse. Praksisfællesskaber og deltagende tilegnelse 

repræsenterer ifølge Broström og Hansens (2006) to yderpoler, hvor pædagogen enten 

overser omverdenens betydning for barnet, eller ikke støtter barnet tilstrækkeligt. De 

argumenterer for vejledt deltagelse som et hensigtsmæssigt pædagogisk mål. Alle tre 

læringsformer er imidlertid vigtige for en bred forståelse af læring. 

Dannelse beskrives som det overordnede mål for de kundskaber og færdigheder, barnet 

tilegner sig. Dannelse beskrives som processer, hvor barnet forandrer kulturen og hvor 

barnet også selv forandrer sig. Det er en utopisk kurs for den pædagogiske praksis. Digitale 

medier fremhæves her som en vigtig del af kulturen, og derfor dannelse. Jeg vil bruge 

Nyboes (2009) definition af digital dannelse som en samtidig bred kulturel kompetence, 
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der forbinder sig med den fortsatte teknologiske udvikling og digitale medievirkelighed. 

Pædagogisk praksis med digitale medier må altså tilgodese muligheder for at opnå kulturel 

kompetence, mulighed for at gøre noget i kulturen. 

Leg beskrives herefter som et vigtigt pædagogisk anliggende, både fra et funktionelt og et 

kulturelt perspektiv. Det kulturelle perspektiv er specielt vigtigt, for at kunne forstå den 

historiske udvikling i børns legekultur. 

Jeg vil se på didaktik som læren om undervisningens mål og indhold. I en pædagogisk 

kontekst må der være et dynamisk dialektisk forhold mellem teori og praksis. Dette opnås 

ved for eksempel situationsanalysen eller den didaktiske relationsmodel.  

Herefter ser jeg på “cultures of creativity”, en model af kultur som samler flere af de 

elementer, jeg har arbejdet med i min didaktik. Modellen bruger jeg senere i analysen, til 

at se på hvorvidt der har været kreative muligheder i kulturen. 

Jeg vil herefter inddrage eksperimenterende fællesskaber som en mulig pædagogisk 

metode, der bl.a. tager højde for børnekulturen og pædagogrollen, samt giver plads til leg.  

Foruden den relevante litteratur som jeg allerede har beskrevet, vil jeg se på to nyere 

bøger rettet mod pædagoger om brugen af digitale medier i vuggestuer og børnehaver. 

Disse bøger ser på emnet fra to meget forskellige vinkler. Jeg vil diskutere hvorvidt 

bøgernes tilgang giver muligheder for kreativ leg i kulturen. 

Jeg vil herefter beskrive min egen empiri fra Høle børnehave, i form af det overordnede 

forløb, bloggen, “looplegen” og til sidst fri leg med iPad. 

I analysen vil jeg primært se på, hvorvidt aktiviteterne gav plads, til at børnene kunne lege 

kreativt i kulturen. 

2.2 Min forskningsproces 

Min forskningsproces har været tæt forbundet med mit pædagogiske arbejde. Jeg startede 

i vinteren 2014/2015 med at indsamle relevante teorier og metoder. I foråret begyndte jeg 

at lave aktiviteter med børnene, samtidig med at jeg fortsatte min research. Til sidst i 
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forløbet fortsatte jeg med at lave aktiviteter med børnene, og jeg begyndte at skrive dette 

speciale. Løbende i forløbet har jeg haft vejledning af Klaus Thestrup. 

I min forskningsproces har mit pædagogiske arbejde og min aktionsforskning proces haft 

mange fælles mål og metoder. Jeg vil beskrive aktionsforskning i næste afsnit og 

pædagogisk arbejde senere i et afsnit for sig.  

2.2.1 Min position 

Jeg er uddannet pædagog fra sommeren 2013 ved UC Sjælland. Under denne uddannelse 

havde jeg været i praktik på en skole i Thailand og i en børnehave i Danmark, samt 

arbejdet med voksne udviklingshæmmede. Da jeg blev uddannet var der endnu ingen fag 

på studiet, der indeholdte mål om digitale medier direkte. Det var derimod muligt selv at 

tilvælge, og jeg valgte at skrive min bacheloropgave om brugen af IT sammen med børn i 

en børnehave. Min interesse førte mig videre til at starte på uddannelsen IT-didaktisk 

design, hvor jeg nu har studeret i to år.  

Jeg er blevet gjort bekendt med et bredt udvalg af teori og synspunkter i den pædagogiske 

praksis. Mit pædagogiske ståsted er det, som jeg beskriver i teoriafsnittet. I IT-didaktisk 

design uddannelsen er mit syn på kultur blevet beriget meget og det har denne opgave 

også karakter af. 

Centralt for min pædagogik er anerkendelse, inklusion, relationer og tilstedeværelse. Jeg 

interesserer mig for børns leg. Som vi skal se senere, i forhold til dannelse, er det vigtigt, at 

pædagogen selv er optaget af det pædagogiske indhold og som model udstråler det, 

han/hun præsenterer. Det er i vid udstrækning de personlige egenskaber som dialog, 

empati og anerkendelse der afgør en persons pædagogiske evne. 

Som nyuddannet pædagog, ny pædagog i børnehaven og fra et andet land, har jeg muligvis 

haft større mulighed for at skabe en helt ny praksis, eller udfordre den eksisterende 

praksis, end de fastansatte. Jeg har skullet skabe min egen plads i den eksisterende kultur, 

hvor mine egne forventninger ikke altid stemte overens med de andre ansatte. Jeg har i 

bred udstrækning tilegnet mig de eksisterende normer og holdninger, mens jeg på nogle få 

områder har argumenteret for, og praktiseret en anden måde at gøre tingene på.  
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Mit partnerskab med Høle barnehage, i forhold til min forskning, startede i juli 2014, i form 

af en aftale med lederen af børnehaven. Det første halve år brugte jeg på at forstå den 

eksisterende praksis. Det sidste halve år, med udarbejdelsen af dette speciale, har jeg søgt 

at udvikle min egen- og støtte de andre medarbejderes praksis. Denne opdeling er lidt 

grov, eftersom jeg blev inspireret af de andre medarbejdere, helt indtil jeg sluttede min 

praksis der. 

2.3 Aktionforskning 

Aktionsforskning stammer fra USA og England efter 2. verdenskrig. Det er en kvalitativ 

human- og samfundsvidenskabelig forskningspraksis, som Kurt Lewin i 1946 og 1948 

formulerede som en bestræbelse på at udvikle en socialteknologi til løsning af sociale 

konflikter. Han mente, at den dominerende forskning var for abstrakt og distanceret. 

Aktionsforskning beskrev han som “handlingsforskning”, hvor forskeren i tæt kontakt med 

“praktikerne”, gennem analyser og eksperimenter, selv bidrager til løsninger(Nielsen og 

Nielsen 2010: 97). 

Aktionsforskning bygger på hermeneutik og interaktive processer. Dokumentationen af 

erfaringer, formidlet sprogligt, vil derfor være fortolkninger af 

aktionsforskningsprocesserne, med en hermeneutisk analytisk karakter(Ibid.: 99). 

2.3.1 Aktionsforskningens retninger 

I dag findes der forskellige retninger inden for aktionsforskning. Metoden er ikke 

nødvendigvis demokratisk. Fælles for de fleste former for aktionsforskning, er at de 

inddrager “praktikerne” i en fælles erkendelsesproces. Forskningsprocessen er derfor per 

definition kontekstualiseret. Gyldigheden af forskningen bliver knyttet til lokale 

praksisformer og læreprocesser.  

“Modus 2”-tænkning er en radikal pragmatisk tolkning af vidensskabelse og erkendelse. 

Toneangivende dele af aktionsforskningen abonnerer på denne tænkning i dag. Her 

argumenteres for at flytte forskningsfokus over i handlings- og 

problemløsningsorienterede, lokale kontekster. Deres argumenter peger på, at det 
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højkomplekse samfund indeholder en konstitutionel usikkerhed, at overordnede teorier 

bliver for komplekse, og at de mister relevans og klarhed.  

2.3.2 Kritisk utopisk aktionsforskning 

Min forskningsmetode, er det som Nielsen og Nielsen (2010) beskriver som kritisk-utopisk            

aktionsforskning. Denne tilgang bevæger sig væk fra modus 2 tænkning, og forsøger at             

skabe en gensidig udfordring mellem teori og praksiserfaringer, det almene og det lokale. 

 

“Kritisk teori retter sig mod undertrykte, forhindrede eller endnu ikke formulerede 

(fremtids-)muligheder. En ikke-reduktionistisk erkendelse af virkeligheden må åbne 

(sig) for disse muligheder. Derfor må erkendelsesprocesserne være kritiske og 

utopiske, og et frigørelses- eller emancipationsperspektiv må være immanent i 

erkendelsesorienteringen”. (Ibid.: 103) 

 

I denne tilgang skabes der på den ene side eksperimentelle situationer og forløb, “frirum”, 

i hverdagslivet, hvor der muliggøres social fantasi og erfaringsbaserede eksemplariske 

læreprocesser. På den anden side udvikles en konkret historisk forståelse gennem 

vedvarende kritisk samfunds- og kulturteoretisk analysearbejde. En forståelse af hvordan 

sociale og kulturelle forhold spreder sig i samfundet, samt en indsigt i deres 

modsigelsesfulde karakter og foranderlighed. 

Nielsen og Nielsen (2010) betegner den kundskabsudvikling og dannelsesproces, som 

finder sted i forsknings forløbet, som eksemplariske læringsprocesser eller social læring: 

 

“en personlig dannelsesproces, der er indlejret i og betinget af deltagelsen i det 

kollektive arbejde med udformningen af fremtidsudkast og bestræbelserne på at 

skabe muligheder for, at de kan vinde praktisk fodfæste”. (Ibid.: 113-114)  

 

Aktionsforskningen forsøger at gribe den sociale læring og sætte den på fri fod. Hvis der er 

tale om konkrete læreprocesser hvor viden, erkendelser og orienteringer ikke kan løsrives 

fra de deltagende personer og abstrakt generaliseres, forbliver den viden der skabes, i en 

lokal kontekst. Men det der kvalificerer læringsprocessen som social læring er, at den har 
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en almen dimension. De forskellige udkast, orienteringer, projekter, handleplaner, 

problemløsningsforslag osv., der arbejdes med, åbner sig mod overgribende 

virkningssammenhænge. Forpligtelse på det almene er en demokratisk orientering, mens 

en fælles systemisk forandringspraksis, med pragmatiske problemløsninger, snarere har en 

socialteknologisk horisont.(Ibid.: 114) 

2.3.3 Frirum 

Kritisk teori beskriver, hvordan hverdagslivet kan udvikle sig så restriktivt, at den sociale 

fantasi tørrer ud. Vi mennesker er i vores livsførelse orienteret mod, at skabe 

sammenhænge. Evnen til at skabe sammenhæng forudsætter, at hverdagslivet er porøst 

og rytmisk. Det kræver, at der er plads til mellemrum eller overgangsrum, samt at der er 

momenter af fri tid, koncentration og afspændthed. Derfor er frirum en del af 

kritisk-utopisk aktionsforskning. I frirummet er der en opfordringsstruktur, som har en 

formmæssig og en indholdsmæssig side. Deltagerne skal kunne skabe et socialt rum, der 

har karakter af et overgangsrum, hvor der er plads til at kritik, ideer, frygt og ønsker kan 

ytres og komme i spil med hinanden. Forståelses- og handlingsperspektiver udsættes, til 

fordel for en legende, eksperimenterende tilgang. Målet for dette frirum er at skabe en 

utopisk horisont, som bæres af kritik af de bestående forhold(Ibid.: 115).  

Nielsen og Nielsen (2010) arbejder løbende med skiftevis fremtidsværksteder og 

forskningsværksteder. Mødet mellem resultatet af frirummets utopiske tænkning og faglig 

teori, bliver ifølge Nielsen og Nielsen ofte til en uren blanding. Men det mener de ikke er 

noget problem, hvis det lykkes at fastholde den nye orientering, som det utopiske 

værkstedsarbejde har åbnet. Dette er i tråd med den pædagogisk didaktiske tilgang vi skal 

se på senere i afsnit 5, hvor praksis og teori indgår i et dialektisk forhold.  

Aktionsforskningsprojekter har et perspektiv, der rækker ud over frirummet. Det 

foreløbige resultat må stilles til diskussion i offentlige fora. En offentlig præsentation er et 

væsentligt led i, at det utopiske værkstedsarbejde kan sætte sig samfundsmæssige 

spor(Ibid.: 118). Præsentationen af vores værkstedsarbejde eller pædagogiske praksis, 

lege og aktiviteter med IT, blev præsenteret for forældrene en dag i børnehaven og på 

bloggen. Dette vil jeg beskrive nærmere i empiriafsnittet. 
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2.3.4 Min aktionsforskning 

I min aktionsforskning har jeg haft to meget forskellige grupper af praktikere, hhv. børn og 

voksne. Aktionsforskningens fokus på muligheder og rum til at skabe noget nyt, stemmer 

overens med den situationsbestemte, legende og kreative didaktik, som jeg senere vil 

beskrive. Det kritisk utopiske frirum for både voksne og børn, er blevet skabt ved at 

opfordre til en legende og eksperimenterende tilgang til hverdagen og aktiviteter i praksis. 

Den kritisk utopiske aktionsforskning og pædagogik har desuden et fælles mål om 

dannelse og demokrati. Men så vidt pædagogens arbejde fører til pragmatiske løsninger, 

vil der snarere være tale om en socialteknologisk horisont.  

I ledergruppen, gruppen af pædagogiske ledere og lederen for børnehaven, besluttede vi 

os for en tilgang til digitale medier, der sætter leg som mål, frem for læring. Aktiviteter 

med digitale medier der har leg som mål, kan fungere som et overgangsrum i hverdagen, 

hvor forståelses- og handlingsperspektiver, i form af et specielt læringsmål, udsættes.  

2.4 Beskrivelse af Høle barnehage 

Høle er en landsby med 30 minutters kørsel fra storbyen Sandnes. I byen er der en 

børnehave, en skole og en butik med dagligvarer. Høle ligger i en dal ud til en fjord, 

omringet af fjeld, med landbrug i og omkring byen. Høle er et lille samfund med mange 

børn i området. Mange samles ofte på fodboldbanen om aftenen, og børn får i bred 

udstrækning lov at gå frit rundt i fritiden. 

I børnehaven er der 65 børn, opdelt i fire grupper: Kobbungerne og Kråkebollerne er de 

mindste, og er samlet på fløjen “Fjære”, mens Sjøstjernerne og Kongekrabberne er de 

store børn, samlet på fløjen “Flo”. I hver af de fire grupper er der 3-5 medarbejdere hver 

dag, mange af de voksne har en relevant faglig uddannelse, og i hver gruppe er der en 

pædagogisk leder. Jeg arbejder på fløjen Fjære, med børn i dagpleje alderen omkring 1-3 

år.  

Børnehaven har haft IKT som satsningsområde i omkring fire år. I årsplanen for 2014/2015 

står der, at det ikke er de digitale værktøjer, som i sig selv er interessante, men måden 
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personalet bruger dem i sit pædagogiske arbejde. IKT er desuden et fælles 

satsningsområde for alle kommunale børnehaver i området. 

Børnehaven arbejder med en IKT handlingsplan, som beskriver hvordan børn skal få 

erfaring med digitale værktøjer, i situationer hvor det er naturligt, og have fokus på kreativ 

brug af digitale værktøjer. I handlingsplanen er der listet en række alderssvarende 

aktiviteter, som kan ses i bilag 2.  

2.4.1 Kategorier for brug af digitale værktøj 

Nina Bølgan (2006) beskriver, på baggrund af samtaler med personalet i mange 

børnehaver, fire kategorier med hensyn til interesse for, og brug af, digitale værktøjer, hhv. 

1. ikke-brugere, 2. begyndere, 3. støttende miljø og 4. vejledende miljø. Kategorierne har 

karakter af en stige, hvor kategori 4 er den bedste implementering af IT. Hun mener, at de 

fire kategorier giver et billede af situationen i dag. 

På trods af at kategorierne er 9 år gamle og teknologien er under meget hurtig forandring, 

finder jeg beskrivelserne yderst relevante og rammende for Høle barnehage. Den største 

forandring er, hvor stationært udstyret var dengang. Der var endnu ikke den store 

udbredelse af mobile tablets, som der er nu. Kategorierne beskriver ikke bare hvad 

børnehaverne gør, men også rationalerne og potentialerne bag tilvalgene af IKT, i 

forskellige aktiviteter. Kategorierne er altså ikke bare en beskrivelse af børnehaver, men 

argumenter for potentialer og “rigtig brug” af IKT(Bølgan 2006: 11-15). 

Bølgan skriver, at der selvfølgelig er flydende overgange mellem kategorierne. Jeg har 

kunnet identificere Høle barnehage delvist i alle kategorierne. Der er ildsjæle som bruger 

IT meget mere end de andre ansatte og ofte hjælper de andre, ligesom i kategori 3. 

Lederen af børnehaven fungerer som vejviser og drivkraft, hvilket hører under kategori 4. 

Men computeren eller iPad'en blev ikke placeret til fri afbenyttelse, og børnehaven falder 

derfor på dette område under kategori 3. Kategori 1 viser sig i enkelte tilfælde som 

personlige holdninger, hos de som ikke bryder sig om, at IT skal bruges af børn i 

børnehaven. Ud fra dette synspunkt, vil jeg vurdere, at Høle barnehage lå mellem kategori 

2 og 3, da jeg startede mit arbejde der, med ildsjæle og en leder af børnehaven som 
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drivkraft. Mod slutningen af sommeren 2015, havde børnehaven på mange måder 

bevæget sig op på en kategori 4. 

2.5 Baggrund for speciale; praktik og undersøgelse 

I efteråret og vinteren 2014 udførte jeg praktik på fløjen Flo, hvor de store børn er. Det 

gjorde jeg samtidig med at jeg udførte en kvalitativ interviewundersøgelse med de 

pædagogiske ledere og lederen af børnehaven. I min praktik arbejdede jeg specielt med at 

bruge en iPad sammen med børnene til leg og læring. Jeg arbejdede med en legende 

eksplorativ metode, hvor børnene var med til at finde ud af hvad og hvordan vi gjorde det, 

som vi gjorde. De lege vi endte op med præsenterede jeg på en blog til forældrene. De lege 

og aktiviteter jeg prøvede med børnene var inspireret af hvordan de voksne i børnehaven i 

forvejen brugte IT med børnene lokalt. Jeg ville inspirere de voksne i børnehaven og 

forældrene ud fra deres udgangspunkt, samt forstå og lege med dette udgangspunkt, 

sammen med børnene.  

I interviewundersøgelsen fik jeg, i fire interviews med lederne, et indblik i potentialer og 

barrierer for brug af IT med børnene til leg og læring. Jeg fik indsigt i det, der i 

aktionsforskningen beskrives som ambivalenser, i forhold til at bruge IT i børnehaven. På 

den ene side brugte næsten alle IT hjemme dagligt, og var glad for sociale medier såsom 

Facebook. På den anden side kunne det være svært at finde tid til at bruge IT, og nogle 

forstod ikke, hvordan det kunne bruges eller hvad formålet var for at bruge det. De 

pædagogiske ledere følte sig desuden presset af forældrene, som ofte har holdninger 

såsom “iPad, det får de nok af hjemme” og “IT er en børnepasser”. Det er en holdninger 

der ligestiller IT med frivol, uproduktiv underholdning. Det er desuden holdninger, som 

indeholder antagelser omkring børns medievaner, som beskriver dem som passive 

modtagere. De interviewede pædagoger havde desuden ikke kunne identificere 

fællesskaber eller læringsnetværk omkring IT. 

I undersøgelsen argumenterede jeg for, at leg med IT er nødvendigt for at udvikle ny kultur 

og måder at bruge IT på. De pædagogiske ledere var meget fokuserede på læringsmål, 

hvilket ifølge Jessen og Lund (2008) er en meget svær kunst at forene med leg. Jeg foreslog 

en praktisk tilgang, hvor de ansatte fokuserer på en åben, fri, legende og 
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eksperimenterende tilgang til IT, hvor målet er leg, ikke læring. De voksne kan 

forhåbentligt blive mere komfortable med IT, og senere begynde at påvirke legen på en 

pædagogisk hensigtsmæssig måde. 

På baggrund af undersøgelsen valgte jeg på bloggen at beskrive, hvordan IT kunne bruges 

sammen med børnene til leg og læring, samt mine pædagogiske tanker og refleksioner. 

Min praktik og undersøgelse blev udgangspunktet for et møde med de pædagogiske ledere 

og lederen af børnehaven, om det videre arbejde med IT i Høle barnehage. Det videre 

forløb med specialets process beskriver jeg i empiriafsnittet. 

3 Pædagogik, læring og dannelse 

”Pædagogik (er) handlinger, refleksioner og teorier om forhold vedrørende omsorg, 

opdragelse og undervisning samt virkningerne heraf – barnets trivsel, læring, 

udvikling og dannelse”. (Broström og Hansen 2006: 45)  

Omsorg består af gensidighed, dialog, empati og anerkendelse. Det er i vid udstrækning de 

personlige egenskaber, der afgør en persons pædagogiske evne, med nøgleord som 

personligt engagement og tilstedeværelse i situationen. Opdragelse viser sig langsigtet på 

personligheden og findes altid sammen med læring. Opdragelse handler om barnets 

udvikling af grundlæggende personlighedsegenskaber. Pædagogen kan støtte opdragelse, 

ved at give barnet mulighed for relevante aktiviteter. Undervisning bygger på en social 

relation, hvor pædagogen yder målrettet støtte til barnets læring. Gennem indblanding 

giver pædagogen struktur og retning på samværet og giver barnet mulighed for udfoldelse 

i eget liv. Mangel på indblanding kan føre til eksklusion, undertrykkelse og dominans. At 

tage hensyn til andre i en social sammenhæng skal læres, men samtidig er det vigtigt at 

give børn mulighed for at øve deres evner til selvorganisering og selvforvaltning. 

Pædagogen spiller en central rolle og må skabe rum for barnets egen aktive virksomhed, 

hvorved barnet opnår trivsel og derved får mulighed for læring, udvikling og 

dannelse(Ibid.: 46).  
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Vygotsky (1971) mener, at læring kommer forud for udvikling. Når barnet tilegner sig 

kundskaber og færdigheder som integreres og virker sammen, udvikles nye strukturer, 

grundlæggende nye måder at tænke, føle og handle på. Barnet udvikler sig som person, 

men også som en del af et fællesskab. Dion Sommer (1996) argumenterer for at børns 

medfødte kompetencer til aktivt at medvirke i oprettelsen og deltagelse i relationer til 

voksne, rækker frem til at barnet er kompetent nok til at klare sig godt i 

daginstitutionslivet. Pædagogens arbejde med omsorg, opdragelse og undervisning giver 

barnet mulighed for at lære og udvikle sig.  

3.1 Læringsformer 

Den mest fremherskende læringsform, er læring via direkte formidling. Denne traditionelle 

læringsform kendetegnes ifølge Freire (1976) og Hellesnes (1976) ved at eleven afstår fra 

at tænke selv og at tage ansvar. Den er præget af envejskommunikation hvor ”læreren 

taler, eleven bliver der talt til; læreren tænker, eleven bliver der tænkt på”, børnene gøres 

til objekter, pædagogen søger at overtale barnet til at følge egne overbevisninger og 

accept af tingenes tilstand og fastfrosne normer. Dette kommer til udtryk i den klassiske 

opfattelse af undervisning, som har til hensigt at tilpasse barnet. Der sættes direkte 

lighedstegn fra lærerens forklaring og undervisning til barnets indlæring. Det er ifølge 

Broström og Hansen (2006) magtens pædagogik. Jeg vil ikke beskæftige mig med denne 

læringsform. 

Ud over at respondere på voksnes henvendelser, lærer børnene også på baggrund af deres 

egen aktive virksomhed, hvilket Broström & Hansen (2006) deler op i tre niveauer: 

- Det kulturelle: Børns almene og uformelle deltagelse i hverdagslivet. Her lærer 

barnet via praksisfællesskaber. 

- Det sociale: Børns deltagelse i sociale samspil. Voksne fungerer som model og 

instruerer uformelt. Her lærer barnet via vejledt deltagelse. 

- Det individuelle: Børns individuelle måde at tilegne sig nyt stof på. Her lærer barnet 

via deltagende tilegnelse. 
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De tre niveauer er ikke adskilt, men kommer hver for sig tydeligt til udtryk i forskellige 

aktiviteter. Brostrøm og Hansen ser det kulturelle og det individuelle som yderpunkter, 

med det sociale i midten. Hvis man som pædagog bare tager et af disse yderpunkter som 

ens synspunkt for læring, tilgodeser man ikke det andet yderpunkt. Alle tre niveauer er 

interessante i forhold til en dækkende forståelse af læring, på alle niveauer. Jeg vil beskrive 

de tre niveauer, med de to yderpunkter først og det sociale niveau til sidst. 

3.1.1 Det individuelle læringsniveau, deltagende tilegnelse 

Deltagende tilegnelse handler om hvordan det individuelle barn lærer. Det er et begreb 

som den amerikanske psykolog Barbara Rogoff (1990, 1993) anvender, til at understrege 

hvordan individet deltager aktivt i sin tilegnelse. Selvom begrebet tager sigte på at beskrive 

det individuelle barns tilegnelse, skal det ikke ses ude af kontekst, men som en del af et 

socialt sammenhæng og en kultur. Der er fokus på barnets tilegnelse af omverdenen i 

samspil med andre. Spørgsmålet bliver, hvordan barnet tilegner sig viden og hvordan det 

ydre bliver inderliggjort og hermed omdannet til dets eget. Når noget bliver gjort til ens 

egen, har man ejerskab over det. Det opleves ofte meningsfuldt og det giver mulighed for 

at anvende det lærte i en fremtidig tilsvarende situation(Rogoff, 1993: 140). 

Ved deltagende tilegnelse kan pædagogen fokusere på, hvordan børnene forandrer sig 

gennem deres egen aktive deltagelse i de sociokulturelle aktiviteter. Brostrøm og Hansen 

(2006) mener, at der måske er en tendens med dette begreb, til at overse den omgivende 

verden og kultur, samt andre menneskers rolle i tilegnelsen af omverdenen(Brostrøm og 

Hansen 2006: 65-66). 

3.1.2 Det kulturelle læringsniveau, praksisfællesskaber 

Lave og Wenger (2003) argumenterer for at børn, så at sige er tvunget til at tilegne sig den 

eksisterende kultur. De bliver i institutionen, skolen og i fritidsaktiviteter inddraget i 

praksisfællesskaber, kulturelt organiserede aktiviteter, hvor læringen bedst beskrives som 

mesterlære. Med udtrykket mesterlære, sættes der fokus på børnenes aktive deltagelse i 

traditionelle kulturelle processer. Børn bliver i institutioner inddraget i de kulturelt 

organiserede aktiviteter, som definerer den givne kultur. De yngre børn imiterer og lærer 

af de mere kompetente børn og voksne, i stræben efter at tilegne sig kundskaber og 
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færdigheder. De små børn er først lærlinge og perifere deltagere, for senere fuldt at 

deltage. For eksempel iagttager de helt små børn lege, som større børn og voksne 

iscenesætter, for senere at glide ind i og gradvist overtage dem. På sammen måde glider 

de små børn ind i hverdagslivet, indgår i fællesskaber og imiterer andre børn og 

voksne(Broström og Hansen 2006: 66-67). 

Lave og Wenger (2003) argumenterer for at viden dannes i, og knytter sig til, et konkret 

fællesskab. Viden og færdigheder kan ikke altid uden videre overføres til helt nye 

situationer. Der er tale om en situationsbaseret læringsforståelse, som hævder, at 

kognition skal forstås som viden, der knytter sig til et konkret fællesskab, og ikke en 

struktur i den enkelte(Lave og Wenger 2003). Analysen af situeret læring sker ved at se på 

deltagelsen i et praksisfællesskab; hvordan relationerne mellem deltagere, arbejdsopgaver 

og redskaber forandrer sig gennem deltagelse.  

I et praksisfællesskab skelner Lave og Wenger mellem de to yderpoler af deltagelse, hhv. 

legitim perifer og fuldgyldig deltagelse. Legitim perifer deltagelse betegner accepteret 

deltagelse i fællesskabet, samt en forbundethed til fællesskabet. Læreprocessen har en 

rettethed, der søger at gøre subjektet en del af praksisfællesskabet. Begrebet legitim 

perifer deltagelse flytter læreprocessens traditionelle fokus på undervisning over til 

læringsaspektet. Fokus flyttes fra om der læres noget, til hvad der læres i en given 

aktivitet. Blot at være til stede i en undervisningssituation er ikke ensbetydende med 

deltagelse. Der skal være gennemsigtighed for den, der engagerer sig. Ved at deltage 

stadig mere engageret, får det lærte mening og individet bliver fuldgyldig deltager. Mening 

er altså ikke en fast størrelse, men skabes i vores daglige deltagelse. 

På det kulturelle niveau er der fokus på børns almene og uformelle deltagelse i 

hverdagslivet. Den formelle læring er typisk forbundet til skole og uddannelse, hvor den 

sikrer overbringelse af et komplekst samfunds ressourcer og opnåede resultater. 

Traditionel klasseundervisning beskrives som tankpasserpædagogik, ovenfor beskrevet 

som læring via direkte formidling. Nyere klasseundervisning er baseret på aktivering, 

elevdeltagelse og dialog. 

Uformel læring er forbundet med ikke-institutionelle og ofte fritidsrelaterede kontekster. 

Det er en form for læring, der giver os adgang til sociale og kulturelle fællesskaber. 
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Gennem den uformelle læring skaber vi os en identitet inden for rammerne af et samfund 

og en kultur. Uformel læring har ikke formaliserede læringsplaner og belønningssystemer. 

Det bygger på lyst og motivation til at udfolde sig på forskellig vis og deltage i forskellige 

typer af lærende og legende processer(Nyboe 2014: 67-71). 

En kritisk indvending til princippet om social læring, er, at der er en tendens til at barnet 

ikke får så meget hjælp. Der kan argumenteres for, at pædagogen tilbyder en mere direkte 

og tydelig interaktion med barnet, hvilket er en støtte til, at barnet aktivt og selvstændigt 

kan tilegne sig verden(Broström og Hansen 2006: 67-68). 

3.1.3 Det sociale læringsniveau, vejledt deltagelse 

Vejledt deltagelse er endnu et begreb anvendt af Barbara Rogoff (1990). Fokuset bliver her 

på samspillet mellem barn og voksen, det interpersonelle. Ved vejledt deltagelse er der i 

det sociale fællesskab aktiviteter og situationer, som oftest er mere eksplicit tilrettelagt og 

styret af læring som mål. Pædagogen finder for eksempel materialer frem, og begynder at 

arbejde med disse. Børn som slutter sig til aktiviteten, ser på den voksne og stiller 

spørgsmål, hvorefter den voksne svarer og tilføjer nye aspekter. Men pædagogen kan også 

involvere sig i børnenes aktiviteter og lege. Det centrale er, at børn og voksne deltager i en 

almindeligt forekommende situation eller aktivitet i kulturen, hvor den voksne bevidst 

forsøger at skabe en vis type undervisning. Den voksnes vejledning er ikke præget af den 

systematik, som man ser i traditionel undervisning, men er usystematisk og en naturlig 

måde at vise og forklare, hvordan man bærer sig ad(Broström og Hansen 2006: 68).  

Barnet må tilegne sig nye kundskaber og færdigheder i samspil med voksne. Først 

behersker barnet sammen med den voksne, i interpsykologiske processer, hvorefter disse 

processer skridtvis omdannes til intrapsykiske processer.  

Vejledt deltagelse lægger sig op ad Vygotskys (1978) begreb om zonen for nærmeste 

udvikling. I samarbejde med voksne eller mere erfarne kammerater, kan barnet 

gennemføre krævende mentale og fysiske aktiviteter. I disse aktiviteter opnår barnet skridt 

for skridt evnen til selv at udføre disse tankeoperationer eller praktiske handlinger. 
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3.2 Digital dannelse 

Det overordnede mål for de kundskaber og færdigheder barnet tilegner sig er dannelse. 

Broström og Hansen (2006) definerer dannelse som aktiv deltagelse, ligeværdig dialog, 

forpligtende perspektiver og handlen(Broström & Hansen 2006: 81-82).  

Dannelse er samfundsmæssige og kulturelle processer, hvor barnet gennem interaktion 

med omverdenen og ved brug af egen aktive deltagelse, forandrer kulturen. I denne 

proces forandres barnet, ved at tilegne sig nye forståelser og holdninger. Barnets eget 

engagement er nødvendigt, for at der kan forekomme ægte personlig dannelse(Ibid.: 83). 

Socialt samspil har en dannende virkning på barnet, så vidt det foregår i en ligeværdig 

dialog. Barnet må føle sig anerkendt, værdifuldt, som havende egne meninger og følelser 

som bliver respekteret. Frem for magt, bruges den overbevisende samtale i form af logiske 

argumenter, som ses i eksempelvis den sokratiske dialog(Ibid.: 84). 

Den dannende aktivitet og dialog giver barnet forpligtende perspektiver på verden. Ny 

viden og nye personlighedsmæssige egenskaber åbner op for, at barnet kan føle ansvar. 

Barnets viden og personlighedsegenskaber interioriseres, så det selvstændigt og 

ansvarsfuldt kan handle på sin viden, i forhold til sig selv og andre. Barnet skal altså kunne 

anvende sin viden ansvarsfuldt i forhold til sit eget liv og samfundet omkring det. Dannelse 

er et pædagogisk ideal, der som utopi ikke kan fuldføres, men nærmere udstikke en kurs 

for den pædagogiske praksis(Ibid.: 81).  

Dannelse i et moderne perspektiv, må indebære digitale medier, som er en stor del af 

vores kultur. Nyboe (2009) argumenterer for, at digitale medier fungerer som krumtappen 

i de fleste menneskers liv, læring og virke. Det er igennem medieoplevelser og -læring, at vi 

i dag i vid udstrækning lærer og socialiserer os. Hun bruger betegnelsen digital dannelse 

om: 

 “...samtidig en bred kulturel kompetence, der forbinder sig med den fortsatte 

teknologiske udvikling og digitale medievirkelighed. Digital dannelse bygger på 

viden og evner til handling”. (Nyboe 2009: 98)  
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Nyboes brug af kulturel kompetence skal forstås i forhold til DeSeCo’s fortolkning af 

kompetence, som bestående af tre dimensioner: at bruge redskaber interaktivt, 

interaktion med andre i heterogene grupper og selvstændig handlen(DeSeCo 2002, oversat 

af Nyboe 2009). 

En underliggende del af denne model er refleksiv tænkning og handling. Refleksion tillader 

individet at tænke over det lærte, assimilere det, relatere det til andre aspekter i deres 

verden, samt ændre og adaptere det(DeSeCo 2002: 8).  

Nyboe placerer digital dannelse som overbegreb for kompetence og færdigheder. 

Dannelse handler om, foruden at have kompetencer og færdigheder, at kunne orientere 

sig i en foranderlig verden, og forstå sig selv i et bredere kulturelt perspektiv(Nyboe 2009: 

98). 

4 Leg 

Leg er den dominerende aktivitetsform for førskolebørn. Jeg vil beskrive to perspektiver på 

leg; det kulturelle og det funktionelle. Fra et kulturelt perspektiv betragtes leg som en 

aktivitetsform, der medfører læring. Fra det funktionelle perspektiv anses leg som et 

middel for læring. Begge perspektiver har været vigtige for mine pædagogiske valg, samt 

analyse af børns brug af medier. I dette afsnit vil jeg beskrive begge sider.  

4.1 Funktionelt perspektiv på leg 

Den tidlige leg, i det Piaget betegner den sensomotoriske periode fra 0-1½ år, har det 

formål, at barnet vil opnå ekspertise i bevægelse af hænder, fødder, fingre, objekter og 

andre grundlæggende funktioner. Barnet stræber efter at kalibrere og finjustere brugen af 

disse gennem aktivitet. Foruden funktion handler legen også om kommunikation(Bateson, 

1972). Stræben efter funktion og kommunikation er uadskillelige i børns læring og 

udvikling. 
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Legen favner bredt over emner som motorik, symboler, roller, regler, øvelse i diverse 

sociale situationer, underkastelse, overmagt, sanser og kulturel viden. I legen udvikles 

sproget og dermed grundlaget for skrive- og læsefærdigheder. I indlevelsen af forskellige 

roller trænes den empatiske evne og den egocentriske tænkning overvindes. Fantasien 

trænes i forestillingen af roller og handlinger samt situationer, funktioner og rekvisitter. 

Desuden udvikles evnen til kommunikation i fælleslege(Broström og Hansen 2006: 127). 

Et realistisk syn på leg må findes langt fra det klassiske syn på, at sjov er grundlaget for leg. 

Det er nærmere barnets stræben efter kompetence, der er grundlaget for leg, og sjov der 

til tider er en sidegevinst. Udvikling og læring i leg kan siges at foregå som interiorisering af 

kulturen i socialt samspil med børn og voksne. Barnet konstruerer og genkonstruerer 

normer og adfærdsformer, såvel som viden og færdigheder(Ibid.: 129). Leg er kun 

udviklende, så vidt at det sociale legemiljø giver barnet mulighed for at overskride deres 

aktuelle udvikling, og bevæge sig ud i den nærmeste udviklings zone(Veer og Valsiner, 

1991).  

Barnet føler en trang til at være fysisk aktiv og stimulere sine sanser gennem 

sensomotorisk leg. Trangen til bevægelse og udvikling af kropslig kunnen vil for de fleste 

fortsætte helt op til deres alderdom. I børnehavealderen har den kropslige og motoriske 

udvikling en direkte sammenhæng med skoleparathed. Uden grundlæggende 

bevægelsesmønstre og balance, bliver mængden af samtidige nye udfordringer i skolen 

uoverkommelige. Opmærksomhedskapaciteten er begrænset og hvis den skal bruges på 

krop, motorik og perception, er der ingen kapacitet frigjort til læring fra omgivelserne. 

Ekspertise i koordination, automatisering og perception giver således plads til udadvendt 

opmærksomhed, hvilket er en betingelse for, at læring kan foregå. Barnets 

opmærksomhed giver mulighed for at være nysgerrig, og gennem talrige transaktioner i 

nære relationer at tilegne sig interesser. I den nære relation opbygges en viljestyret, 

fokuseret og vedholdende opmærksomhed(Broström og Hansen, 2006: 126).  

4.1.1 Pædagogens rolle i leg 

Pædagogen må i visse tilfælde hjælpe børn, som står udenfor, ind i leg. Der kan være fare 

for, at den voksnes indgriben er forstyrrende og ødelæggende for legen. Pædagogen kan, 

ved hjælp af observation og indlevelse, forstå legens logik og med dette udgangspunkt 
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fungere støttende, således at legen beriges af pædagogens initiativ. For eksempel kan 

skrive- og læse-materialer, indført succesfuldt, føre til en mere kompleks og 

længerevarende leg(Christie, 1991).  

Sådan indgriben eller støtte fra pædagogens side skal ikke erstatte, men supplere den frie 

leg. Pædagogen kan ved at støtte legen bygge bro til en mere formel undervisning. Det er 

en balancegang pædagogen må gå. På den ene side er et ønske om kontrol og overvågning 

af, at hvert barn får mulighed for trivsel, læring, udvikling og dannelse. På den anden side 

risikerer legens formål at blive placeret uden for legens egen logik, hvorved legen 

ophører(Broström og Hansen 2006: 142).  

4.2 Kulturelt perspektiv på leg 

Læring ses i dette perspektiv som både væsentlig og nyttig, og kan anskues som et middel 

til at være i leg, og udvikles typisk, mens legen er i gang. Leg er en stor del af førskolebørns 

kultur, fordi det er en dominerende aktivitetsform(Nyboe 2009, side 72).  

Barndommen og børnekultur udsættes ofte for romantisering. Sociale, kulturelle og 

teknologiske forandringer udfordrer glansbilledet og forventningen af, at børn i dag skal 

have en klassisk romantisk barndom. Samfundsmæssige forandringer har en signifikant 

betydning for børns liv. Derfor samler Jessen og Nielsen 2003 nogle af de væsentligste 

forskelle, mellem børns liv tidligere og deres liv i dag: 
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Figur 1. Den ændrede barndom. Tabel fra Jessen og Nielsen 2003: 2. 

 

I dette perspektiv ses det, at børns legekultur er blevet hæmmet på mange måder af 

demografiske og sociale forandringer. Kulturarven, der tidligere blev overført fra ældre 

børn til yngre børn, er blevet svagere. Legekultur arves i mindre grad, og børn har måtte 

søge inspiration til leg andre steder. Medierne spiller en rolle i at forbinde børn på tværs af 

afstande, mens legetøj og medier inspirerer til leg. De fungerer til en vis grad som 

erstatning for den mistede kulturarv. Legetøj og medier er derfor uundværligt i leg alene 

og sammen. Der er altså tale om at medier, og legetøj udfylder et tomrum. Medier og 

digitalt legetøj er gode redskaber for leg, fordi de medvirker til at skabe socialt samvær og 

leg mellem børn(Ibid.: 3). 

4.2.1 Medialisering af leg 

Johansen (2014) beskriver legs medialisering og beskriver en triade mellem legemedie, 

legepraksis og legestemning. Orientering mod legepraksis mener Johansen gør det muligt 

at se, hvordan leg udfolder sig med et væld af forskellige medier. Den brede definition af 

legemedier, blander de gamle romantiserede leges medier med de nye tiders legemedier. 

De forskellige praksisser må ses som et sammenhængende hele, der ikke kan forstås hver 

for sig. Analyse af praksisser må derfor se på, hvordan forskellige medier fungerer i 
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specifikke situationer. Herved ses legen som et praktisk, narrativt og medialiseret 

hele(Johansen 2014: 16).  

Fra det praksisorienterede synspunkt bliver det tydeligt hvordan, specielt små børns leg, er 

påvirket af, at de ikke selv frit kan vælge deres mediebrug. Deres mediebrug er indvævet i 

og afhængigt af andres dispositioner på deres vegne. Familiemedlemmer og venner har 

typisk indflydelse på små børns mediebrug. Både når de voksne sætter grænser, men også 

når børnene indgår i fællesskabet og tilegner sig måder at bruge medierne på(Ibid.: 21). 

"Mediebrug finder sted som en gensidig udvekslende proces mellem individer og 

strukturer, det vil bl.a. sige de tv-programmer eller spil, børnene bruger, og de 

rammer, der sættes op for brugen. Det lille barn socialiseres både bredt, sprogligt, 

rytmisk, narrativt og via de ting, de ser i tv eller på nettet, og udvikler over tid en 

fortrolighed med medierne, hvorved det opnår forståelse for narrative forløb og 

mediers udtryksform". (Ibid.: 29) 

Børn har i 3-års alderen, og også derunder, allerede præferencer i deres mediebrug. De har 

for eksempel præferencer for hvilket specifikt program på YouTube eller på tv, de holder 

mest af. De halvandet årige børns tv-seerstrategi er en sonderende og orienterende 

tilgang. De bevæger sig til og fra skærmen, bliver glimtvis tiltrukket, hvis der foregår noget 

bestemt, eller et familiemedlem reagerer på indholdet. Det som de ofte tiltrækkes af er 

dyr, dukker, maskiner, lyde, musik og figurer de kender i forvejen. Køretøjer eller figurer i 

bevægelse har desuden stor appel. 

4.2.2 Ipad som legetøj 

IPads tiltrækker ikke ligesom tv-skærmen tilfældige blikke. De små børn har med iPad'en 

igen en sonderende og orienterende tilgang, hvor de undersøger apps eller indhold, såsom 

klip på YouTube. Søgningen bliver mere specifik og individuel, fordi der typisk er mindre 

forhandling om, hvad man skal se. Fra at barnet er halvandet til tre år, sker der en højere 

grad af individualisering. De får præferencer for ikke bare programmer men også genrer og 

emner. De opnår mere selvbestemmelse, og kan i højere grad planlægge mediebrug ved at 

spørge de voksne. De evner desuden at gå til og fra en film, mens de stadig opretholder 

seningen og får noget ud af det, de ser. Når børnene bliver tre år, bliver de desuden mere 
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regelmæssige og regelbundne. De overtager, internaliserer og reproducerer i 

bemærkelsesværdig høj grad forældrenes normer om og attituder til den acceptable 

mediebrug(Johansen 2014: 30-31). 

"I løbet af de tidligste barndomsår tilegner barnet sig praksisfællesskabets vaner, 

normer og værdier og agerer i forhold hertil, hvorved det opbygger sin identitet 

som rutineret mediebruger". (Ibid.: 31-32) 

De to overskyggende og mest betydningsfulde praksisfællesskaber barnet finder sig selv i, i 

disse tidligste år, er hjemmet og daginstitutionen.  

Jeg finder Johansens tilgang til frit brug af iPads interessant. Hun beskriver en række 

kendetegn ved børns brug- og udvikling, når de frit får lov til at bruge iPads. I den 

forbindelse mener hun, at inspirationen til børns leg bliver relativt ensidig. Legene er 

betinget af udbuddet i App Store og specielt top 50-listerne.  Derfor mener hun at: 

“.. der foreligger en væsentlig opgave, særligt for pædagoger, i at udvide også de 

større børns horisont og - uden at forklejne al den dejlige underholdning, de 

digitale medier også tilbyder - vise dem, at der er langt flere muligheder for at 

anvende medierne, og at man kan lege på mange forskellige måder”. (Ibid.: 92) 

4.2.3 Leg og kreativitet med digitale medier 

Jessen (2008) beskriver leg som noget, der er blevet et pædagogisk anliggende. Børn har 

brug for at lege bare for at lege, uden voksenstyret fokus på at børnene skal lære noget 

bestemt. Han mener, at børn i sådanne læringsmål-frie lege lærer at være kreative og 

fantasifulde(Jessen 2008: 41). Netop kreativitet var et vigtigt emne i den norske lovgivning 

og stortingsmelding, som jeg beskrev i indledningen. Søndergaard (2015), som jeg også 

nævnte i indledningen, mener, at børn må lære at omgås IKT på en klog, kritisk og kreativ 

måde. Kløgt og kritik er mindre passende emner for min målgruppe, der mest har været 

børn under fire år. Derimod er leg og kreativitet med digitale medier et oplagt pædagogisk 

emne med digitale medier. I det følgende afsnit vil jeg beskrive didaktik og herunder en 

mulig didaktisk model for leg og kreativitet i et kulturelt perspektiv, kaldet “cultures of 

creativity”. 
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5 Didaktik 

Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold. I det pædagogiske arbejde må der 

være et dynamisk dialektisk forhold mellem teori og praksis, frem for en lineær mekanisk 

tænkning, som ikke tager højde for, at den pædagogiske praksis er levende og under stadig 

forandring. Den didaktiske relationsmodel er et eksempel på en bredt anvendt dynamisk 

didaktisk model, der tager højde for den cirkulære natur af den didaktiske praksis. Den 

tager udgangspunkt i elevforudsætninger, mål, rammefaktorer, indhold, arbejdsmåder og 

evaluering. Et andet populært alternativ er situationsanalysen, hvor pædagogen analyserer 

på børnenes umiddelbare tilstand, interesser, viden, kompetencer osv. Her er det mere 

tilfældigt hvor pædagogen og barnet ender, fordi modellen bygger på løbende 

erfaringer(Broström og Hansen, 2006: 99).  

For at kunne holde en dynamisk og situationsbestemt praksis, er det vigtigt at 

personalegruppen tilegner sig viden og kompetencer, så de kan formulere pædagogiske 

mål, indhold og principper. I børnehaver er der traditionelt tale om læringsforløb, der har 

en tværfaglig karakter. Valg af emner sker ofte på baggrund af børnenes valg og interesse, 

frem for pædagogens didaktiske refleksion. Med mere fokus på pædagogisk 

fremanalyseret indhold kan det nære, såvel som det fjerne perspektiv, tilgodeses(Ibid.: 

114). 

Pædagogen må iværksætte aktiviteter, der fører barnet på opdagelse i nye sider af 

omgivelserne, udenfor barnets umiddelbare zone. Aktiviteterne får en dannelsesværdi hvis 

indholdet er meningsfuldt og siger barnet noget. Pædagogen må selv være optaget af det 

pædagogiske indhold og som model udstråle det som han/hun præsenterer(Ibid.: 114). 

Ifølge den norske pædagog Lars Erling Dales (1998) må pædagogen have didaktisk 

kompetence. Pædagogen må kunne planlægge og gennemføre undervisning, opdragelse 

og samvær med børnene, konstruere opdragelses- og undervisningsforløb, samt kritisk 

analysere, kommunikere og videreudvikle disse. Dette betyder, at pædagogen må kunne 

konstruere pædagogisk teori.  
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I det næste afsnit vil jeg se på en model, som samler mange af mine egne didaktiske 

overvejelser. Dannelse er det utopiske mål for pædagogikken, og blev tidligere beskrevet 

som en bred kulturel kompetence. Den følgende model placerer menneskelig leg og 

handling som centrale elementer i skabelsen af kultur. Den peger mod hvilke elementer 

pædagogen må reflektere over, for at maksimere kreative muligheder i kulturen. 

5.1 Cultures of creativity 

Gauntlett og Thomsen (2013) samler i deres model “cultures of creativity” Mitchel 

Resnick's (2007, 2013) kreative spiral, med et komplekst kulturbegreb, som beskrevet af 

Sørensen (2010), og brobygning mellem praksisfællesskaber, som beskrevet af Gerhard 

Fisher (2013) og Yoshiro Miyata (2013). Modellen beskrives som et værktøj til at tænke på 

kreative kulturer. Den kan ifølge Gauntlett og Thomsen (2013) bruges til at maksimere 

kreative muligheder indenfor en kultur, både lokalt og bredt, samt vurdere ens nuværende 

styrker og svagheder. Jeg har i bred udstrækning brugt det samme udgangspunkt, som 

modellen bruger. Modellen samler imidlertid dette grundlag i en model, som jeg vil bruge i 

min analyse. 

5.1.1 Kulturel hukommelse 

Udgangspunktet for modellen, hvordan vi kan forstå menneskers kreativitet i en historisk 

kontekst, leveres af Merlin Donald (2013). Jeg har tidligere baseret min egen pædagogik og 

didaktik på den biologiske antropolog Terrence Deacons (1997) beskrivelse af mennesket 

som en symbolsk art, hvor symbolbrug og sprog udvikledes sig sammen. Det har bl.a. haft 

betydning for min forståelse af empati, udviklingspsykologi, sprog, identitet, religion og 

kultur. Merlin Donalds tilgang er lignende, men understreger, at menneskehjernen er et 

hybrid produkt af biologi og kultur. Menneskehjernen er unik, fordi den kan generere og 

assimilere kultur. Individer alene har en svag arbejdshukommelse, men vores kulturelle 

symbolske lagersystem er stærkt(Gauntlett og Thomsen 2013: 10). At dele tanker og ideer 

eksternt, gennem delbare symboler, såsom tegninger, skrift og objekter, var en 

ekstraordinær evolutionær strategi. Det betyder, at vi er i stand til at “aflaste” livsvigtig 
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overlevelses information, såvel som vigtigt æstetisk, etisk og kulturel materiale, i hvad 

Donald betegner vores “kulturelle hukommelsessystem”(Donald 2001: 12). 

5.1.2 Den kreative spiral 

I mit pædagogiske arbejde bruger jeg ofte Resnicks (2007) kreative spiral i en 

situationsbestemt didaktik. Han beskriver den som: 

 

“en positiv spiralproces, hvor børnene forestiller sig, hvad de vil lave, skaber et 

projekt baseret på deres ideer, leger med det, de har skabt, deler deres ideer og 

kreationer med andre og reflekterer over deres erfaringer– hvilket alt sammen 

fører dem videre til at forestille sig nye ideer og projekter”. (Resnick 2007b: 2) 

 

Han kalder dette for en traditionel børnehave-tilgang til læring, som støtter børnene til at 

udvikle sig som kreative tænkere. Denne tilgang til læring mener han, skal fortsætte resten 

af livet, hvorfor hans gruppe ved MIT Media Lab kalder sig “Lifelong Kindergarten”. 

5.1.3 Det komplekse kulturbegreb 

 

Figur 2. Det komplekse kulturbegreb(Sørensen 2010: 44) 
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Johan Fjord Jensen (1988) lægger grunden for modellen i figur 2, med det “dobbelte” 

kulturbegreb. Her ses det ekspressive overfor det konsensuelle, og det universelle overfor 

det relative, som to gensidigt afhængige aspekter af enhver kultur. Det dobbelte 

kulturbegreb kan tematiseres som haven og væren. Haven dimensionen er kultur at forstå 

som det ypperste et individ, en gruppe eller et samfund kan fremvise i form af kunst, 

design, arkitektur osv. Væren er de scripter og kodificeringer vi lever igennem som 

kulturarv(Sørensen 2010: 41-42).  

Hertil tilføjer Christian Jantzens (2005) et forslag om et tredelt kulturbegreb, der dels 

tematiserer processer og forandring, dels tematiserer et skred fra et ontologisk til et 

epistemologisk kulturbegreb: Kultur er det, vi forstår som kultur. Denne opdeling 

tematiserer Sørensen (2010) som hhv. gøren og kunnen. Det refleksive perspektiv på kultur 

som “det, vi forstår som kultur”, kunnen, bliver en både pragmatisk og kognitiv størrelse, 

knyttet til et erfarings-, lærings-, og meningsbegreb(Sørensen 2010: 41-42). Gøren 

beskrives som: 

“Gøren vil vi lade betegne det specifikke ved de nye kulturstudiers kulturbegreb: 

kultur er noget som nogen gør med noget (andet) over for nogen (andre), og som 

derfor er uadskilleligt fra et relations- og et praksisbegreb”. (Sørensen 2010: 42) 

Haven og væren, på det ontologiske niveau, definerer kultur som noget vi kan gå ud og 

finde, noget fast der er uafhængigt af om vi ser på det og hvordan vi ser på det. Kunnen og 

gøren beskrives derimod som ontologisk epistemologi, ved at forstå kultur som det, vi 

forstår som, og gør ved til kultur. Kultur ses som noget, der er indlejret i sociale processer 

og relationer, og som er forbundet med viden og magt. Kunnen og gøren er i den forstand 

begge refleksive. Sørensen ophæver gøren til det, der holder kulturmodellen sammen, 

fordi den har en performativ, praktisk og kropslig-æstetisk dimension, til forskel fra 

kunnen, som tematiserer den kognitive dimension(Sørensen 2010: 44-45). 

“Kultur er inden for en sådan ramme en performance, dvs. en form- og 

kropsbevidst udførelse, der på èn gang citerer, kommenterer og transformerer den 

sociale praksis og institutionaliserede måder at opfatte og forstå verden på”. 

(Sørensen 2010: 43) 
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5.1.4 Brobygning mellem kulturer 

Intelligens og kreativitet er ifølge Fischer (2013) i store træk resultater af interaktion og 

collaboration med andre. Han arbejder med et koncept der ligner praksisfællesskaber, 

nemlig interessefællesskaber. Frem for at se på hvad disse grupper har til fælles, ser 

Fischer på deres mange forskellige perspektiver på et emne af fælles interesse. Måden 

hvorpå kreative kulturer bliver styrket, er ikke at reducere forskellighed og specialisering, 

men at støtte det og håndtere det. Forskellighed må integreres ved at finde måder at 

bygge bro mellem lokal viden og ved at udnytte konceptuelle kollisioner og nedbrydninger, 

som en kilde for innovation(Fischer 2013).  Fischer (2013) og Miyata (2013) foreslår, at 

kreative værktøjer skal flytte mennesker fra at være konsumenter til at være designer. Fra 

konsumerende kulturer til deltagende kulturer. Når der bygges bro mellem kulturer 

foregår det ved, at de deler en af kulturens dimensioner, som repræsenteres ved de fire 

store trekanter på modellen nedenfor. 
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5.1.5 En samlet model 

 

Figur 3. Cultures of creativity(Gauntlett og Thomsen 2013) 

 

Gauntlett og Thomsens (2013) model samler de ovenfor nævnte dele i hvad de kalder “a 

model of culture”. De fire store trekanter er taget fra Sørensens (2010) model, med den 

mindre forskel at haven(having) ikke længere defineres som det ypperste et samfund kan 

præstere, men i stedet alle de ressourcer, en kultur præsenterer for os(Gauntlett og 

Thomsen 2013: 24). Definitionen af having som ressource, fokuserer på dimensionens 

håndterbare og operationelle side, det vi har i kulturen er noget vi kan bruge og gøre noget 

ved. Fordelen ved dette fokus kan være, at vi ikke bare bevidstgør hvordan vi allerede 

bruger having delen af kultur, men også bevidst arbejder med at operationalisere dele af 

kulturen, vi ellers ikke normalt ser som håndterbare. Digitale medier kan blive et kraftfuldt 

side 33 af 79 



værktøj i denne forbindelse, med de mange muligheder for at kopiere lyd og billede samt 

redigering af disse. 

De andre tre dimensioner oversættes fra gøren til doing, væren til being, og kunnen til 

knowing. Jeg vil løbende bruge de engelske og danske begreber, alt efter hvilken kontekst 

det er i, men fortsat bruge begreberne i kursiv. 

De mindre trekanter beskrives som de fire nøgleprocesser. De ligner Resnicks (2007) 

kreative spiral, men uden at de direkte nævner ham i denne forbindelse. At skabe, dele og 

lege er direkte oversat, mens det i rapporten beskrives hvordan at reflektere, er samlet i 

thinking. At forestille sig er imidlertid ikke tydeligt placeret, men bliver nævnt som en del 

af at lege.  

Gauntlett og Thomsen (2013) beskriver, at alle disse dimensioner af kultur er 

overlappende og samtidige. De nævner, ligesom Sørensen (2010), hvordan doing er en 

samlende dimension, der i denne model vil kunne forbindes til sharing og thinking, der 

ellers ikke ligger sig op ad doing(Gauntlett og Thomsen 2013: 26).  

Når der bygges bro eller forbindelser mellem kulturer, foregår det gennem processerne 

playing, making, sharing og thinking. Så vidt en af disse processer bliver delt sammen med 

andre, vil der være en forbindelse, hvor vi sammen skaber nye meninger, identifikationer 

og viden. Vi binder kulturerne sammen(Gauntlett og Thomsen 2013: 37). 

Modellen kan i et pædagogisk perspektiv bruges som en didaktisk model, der indeholder 

overvejelser om elevforudsætninger, rammefaktorer, indhold og arbejdsmåder. Til forskel 

fra den situationsbestemte didaktiske model, som for eksempel den didaktiske 

relationsmodel beskrevet ovenfor, indeholder denne model ikke direkte emnerne mål og 

evaluering. Gauntlett og Thomsen foreslår imidlertid, at modellen kan bruges til at 

maksimere kreative muligheder inden for en kultur, hvilket kan tolkes som et mål. De laver 

den samme kobling som Jessen (2008), ved at fremhæve leg som mål i sig selv, og formode 

at kreativitet er det, der læres(Jessen 2008: 41). De laver desuden den samme kobling som 

Huizinga (1949), som beskriver leg som en af de primære og nødvendige betingelser for 

produktion af kultur.  
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I det følgende afsnit vil jeg se på eksperimenterende fællesskaber, som er en pædagogisk 

metode udviklet i praksis. Den maksimerer i høj grad kreative muligheder i en kultur og 

fokuserer på at gøre haven i kulturen håndterbar. Jeg ser det som et praktisk optimalt svar 

på “cultures of creativity”. 

5.2 Eksperimenterende fællesskaber 

Caprani og Thestrup (2010) præsenterer en lang række aktiviteter med børn, hvor 

forskellige medier indgår, herunder digitale medier. På baggrund af deres 

forskningspraksis, midt i børnenes hverdag, beskriver de en pædagogik: Det 

eksperimenterende fællesskab.  

“Det eksperimenterende fællesskab er altså et pædagogisk samvær imellem 

voksne og børn, hvor alt er på spil og konstrueres i samme bevægelse: 

Pædagogikken, spørgsmålene, medierne, teknologien og samværsformerne”. 

(Caprani og Thestrup 2010: 38) 

Det eksperimenterende fællesskab defineres bl.a. ved en række voksenroller, samt som en 

kulturel mødeplads(Caprani og Thestrup 2010: 36).  

5.2.1 Den deltagende pædagog 

Det eksperimenterende fællesskab fremhæver den voksnes deltagelse, på lige fod med 

børnene. Thestrup (2004) beskriver denne opdeling af voksenrollen, i det han kalder den 

komplekse voksenrolle, som består af: Mester, Deltager, Guide og Aktør. Mesteren er den 

der ved og kan mere end børnene. Når den voksne deltager, er han eller hun på lige fod 

med børnene, med den samme eller mindre viden end de andre deltagere. Som guide 

sørger den voksne for at alle har mulighed for at være med. Når den voksne er aktør, 

medvirker han eller hun til, at gruppen får en kulturel sammenhængskraft(Thestrup 2004). 

Denne tilgang til voksenrollen falder i tråd med den pædagogiske opgave, som beskrevet i 

de tidligere afsnit om pædagogik, dannelse og leg. Specielt læring via vejledt deltagelse på 

det sociale læringsniveau, har mange ligheder med eksperimenterende fællesskaber. Den 

store forskel ligger i, at eksperimenterende fællesskaber ikke på forhånd har en bestemt 
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pædagogisk målsætning, hvilket er en mulighed, men ikke nødvendigt for vejledt 

deltagelse. Fokus på den deltagende rolle fordre et bredt demokratiske perspektiv, der 

inkluderer voksne og børn på lige fod, hvor børn kan se de voksne som mennesker ligesom 

dem selv. Denne tilgang stemmer overens med en anerkendende tilgang til pædagogik, 

hvor pædagogen bevidstgør hvordan han eller hun bruger sin definitionsmagt. Hermed 

arbejder man for at skabe bedre forudsætninger for, at børn møder respekt og får 

anledning til at udvikle et positivt forhold til sine ressourcer(Bae 1996: 8).  

5.2.2 En kulturel mødeplads 

Det eksperimenterende fællesskabs andet grundlag, er som en kulturel mødeplads. 

Caprani og Thestrup (2010) identificerer et tæt sammenhæng mellem børns legekultur og 

den pædagogiske struktur. Leg og eksperimenteren kobles i sætningen: “Børn er gode til at 

eksperimentere, hvis de får lov at lege i den pædagogiske kontekst, de er en del af”. Ved at 

give plads til børns legekultur, som den udfolder sig uden for den pædagogiske kontekst, 

henter de både legepraksis og legekulturer fra deres hverdag ind i det eksperimenterende 

fællesskab. I konteksten af “cultures of creativity”, handler det om at bygge bro mellem 

institutionskulturen og hjemme-kulturen. Det eksperimenterende fællesskaber har 

desuden, ligesom “cultures of creativity”, et pædagogisk mål om kreativitet og leg med- og 

i kulturen.  

5.2.3 Medieleg 

Et centralt begreb for det eksperimenterende fællesskab er begrebet medieleg. Den 

definerer Thestrup (2011) som: 

“Medieleg kan foregå både med og uden pædagoger, både på nettet og i det 

fysiske møde, både hjemme og i skole og daginstitution. Men i det 

eksperimenterende fællesskab bliver medielegen rammesat af pædagogikken”. 

(Thestrup 2011: 3) 

Medieleg handler i det eksperimenterende fællesskab om at lege med mediefortællinger 

og medieteknologier. Her bliver børns legekulturelle kompetence til at kunne iscenesætte 

lege afgørende for, hvordan legene udfoldes og findes på. I disse lege er der, ligesom i 
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“cultures of creativity” modellen, tale om at operationalisere haven dimensionen af 

kulturen.  

“Både medieteknologier og mediefortællinger kan i det eksperimenterende 

fællesskab aktiveres, bringes tæt sammen og forandres i en eller flere lege over tid 

eller samtidig. Begge dele kan gøres til materiale, der igen kan anvendes til at 

konstruere nye kommunikationsmuligheder, lege og fortællinger”. (Thestrup 2011: 

3) 

Caprani og Thestrup (2010) beskriver en række aktiviteter: Robotterne går sig en tur(LEGO 

mindstorm byggesæt), Opfind dit eget legetøj(teknologisk skrot, kasseret legetøj og 

gaffatape), Mikrobyen(Byg en by med teknologisk skrot og kasseret legetøj) og Det blå 

rum(blue-screen-teknologi på storskærm). 

5.2.4 Eksperimenterende fællesskaber som pædagogisk metode 

På baggrund af “cultures of creativity” kan det eksperimenterende fællesskab betegnes 

som en tilgang, der i højeste grad maksimerer kreative muligheder indenfor en kultur, ved 

at støtte børn i at lege med det kulturelle haven, både pædagogisk og teknisk. På trods af 

at begreberne eksperiment og åbent laboratorium bliver brugt af Thestrup, tilgodeses leg i 

høj grad. Begrebet eksperiment kan være svært at adskille fra leg, da børn 

eksperimenterer konstant i leg. En lang fantasileg kan i sig selv forstås som et længere 

eksperiment. Den videnskabelige og kontrollerede karakter af eksperimenter peger 

imidlertid på et funktionelt syn på leg, hvor vi sammen må prøve at gå nye veje. Voksne 

kan have forbehold overfor at deltage i leg, der ofte ses som uproduktivt og barnligt. 

Brugen af begrebet eksperiment, frem for leg, kan muligvis legitimere de voksnes 

deltagelse, samt legen som aktivitet. Leg, set som eksperimenter, er ikke frivole og 

uproduktive.  

Voksne kan desuden have svært ved at slippe tøjlerne og deltage i leg, hvor de ikke ved 

mere end børnene og må arbejde for deltagelse. Ved at placere den deltagende pædagog 

som et centralt mål i det eksperimenterende fællesskab, bevidstgøres og fokuseres 

arbejdet med deltagelse, mens deltagelsen legitimeres.  
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6 To nyere bøger om aktiviteter med IT 

I de to bøger jeg vil beskrive i dette afsnit, findes der et væld af forskellige aktiviteter og 

lege. Ud fra en situationsbestemt didaktisk tilgang, fungerer disse imidlertid kun som 

simpel inspiration, hvorimod den pædagogiske tilgang er vigtigere. Jeg vil derfor placere en 

liste med disse aktiviteter i bilag 1. Jeg har valgt at gå i dybden med disse to bøger, foruden 

den litteratur jeg allerede har henvist til. Jeg mener, at disse to bøger repræsenterer det 

nuværende pædagogiske arbejde med IT i børnehaver og vuggestuer, fra hhv. en 

funktionel og en kulturel vinkel på brugen af IT i børnehaver. Bøgerne er udgivet for nyligt 

og inkluderer derfor overvejelser om nye teknologier, som er blevet populære indenfor 

bare de sidste år. Bog nummer to, “Digitale børnefællesskaber”, ser på aldersgruppen før 

børnehavealderen, hvilket er relevant i forhold til min empiri. 

6.1 Digital dannelse i dagtilbud - en praksisguide 

Byrding 2014 har i bogen “Digital dannelse i dagtilbud - en praksisguide” et budskab om, at 

børn i dagtilbud skal møde teknologien gennem en aktiv og medskabende tilgang. Den er 

centreret omkring de 3-6 årige, men Byrding mener godt, at vuggestuepersonale kan 

overføre bogens teori og praktiske eksempler til andre børnegrupper. Hans bog er 

interessant, fordi han beskriver digital dannelse og refleksion i forhold til aktiviteterne. 

Byrding argumenterer for en mindre kontrolleret tilgang til mediebrug:  

“Pædagogikken skal udfordre den passive, konsumerende tilgang til medier, hvor 

børnene sidder passivt foran skærmene. I stedet skal det være naturligt for 

børnene, at dagtilbuddet aktivt inddrager digitale medier i den pædagogiske 

hverdag, så børnene påbegynder den digitale dannelse i dagtilbuddet”. (Byrding 

2014: 6) 

Til forskel fra Johansen (2014) beskriver Byrding børn som passive og konsumerende, frem 

for nogen der har egen smag, ønsker, interesser og præferencer. Han ser børns brug af 
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medier fra et pædagogisk funktionelt perspektiv. Han overser det, som Johansen har 

fundet. Herunder at børn helt ned i halvandet års alderen er aktive og bevæger sig meget, 

mens de bruger medier, og at de socialiseres både bredt, sprogligt, rytmisk og narrativt via 

de ting de ser på tv og på nettet. Han legitimerer synet på medier som børnepassere, at 

medier er passiverende, hvis voksne ikke er involveret. Det Johansen beskriver, er 

nærmere, at det er de voksnes indflydelse på børnene, som gør børnene passive brugere. 

På baggrund af Johansens argumentation, mener jeg, at børns egen brug af medier har sin 

plads i en pædagogisk praksis. En iPad kan ligge på gulvet i en børnehave, blive taget op og 

brugt af et barn, hvorefter en  voksen måske kommer og deltager senere. 

Teoridelen i bogen præsenterer en didaktisk tilgang med meget velovervejede mål. Han 

definerer digital dannelse i dagtilbud som: 

“En forståelse for teknologiens muligheder og begrænsninger, hvor den enkelte har 

indsigt i det gode relationelle liv, med og for andre mennesker i digitale 

fællesskaber”. (Byrding 2014: 74) 

Denne definition nævner ikke kultur direkte, hvilket har været centralt for de andre 

definitioner af dannelse, jeg har set på. Han nævner imidlertid, at dannelse foregår i 

respekt for den verden, børnene lever i. Hvor Caprani og Thestrups (2010) fokus er, at 

børns leg potentielt indeholder den overraskende brug af medier og teknologi, så 

fremhæver Byrding, at det er i tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, at teknologien stille og 

roligt tilbyder anderledes tilgange til læring(Caprani og Thestrup 2010: 37, Byrding 2014: 

66). Nyboe (2014) identificerer, at børn og unge i uformelle sammenhænge udvikler viden 

og kunnen, der må regnes som almene dannelsesaspekter(fx sociale færdigheder). Byrding 

mener derimod, at uden den pædagogiske tilgang er der ingen digital dannelse.  

Byrding præsenterer en lang række meget præcist definerede aktiviteter, som ikke i særlig 

grad giver mulighed for kreativitet, leg med medier, flydende overgange i leg og børnenes 

legekultur. Aktiviteterne kan imidlertid godt fungerer som inspiration for en praksis, der 

tager højde for dette. 

side 39 af 79 



6.2 Digitale børnefællesskaber 

Jensen et. al. (2015) viser i bogen “Digitale børnefællesskaber” hvordan man som pædagog 

kan arbejde med digitale aktiviteter med vuggestue- og børnehavebørn. Denne bog er 

specielt interessant, fordi den præsenterer pædagogisk praktisk erfaring og refleksionen 

forbundet til digitale medier. Den beskriver desuden arbejdet med at indføre digitale 

medier i en børnehave sammen med personale og børn, hvilket på mange måder afspejler 

min proces i Høle barnehage. Bogens målgruppe er 0-5 år, mens min målgruppe primært 

har været 2-4 år. 

Bogen har ingen referencer i selve teksten, men den har et “yderligere læsning” afsnit til 

slut i bogen, hvor de bl.a. henviser til Johansen (2014), Byrding (2014) og Thestrup (2013).  

6.2.1 Fra det simple til det abstrakte eksperiment 

I bogen beskriver de, at det skal være sjovt, inspirerende og eksperimenterende for børn 

og voksne, at inddrage digitale medier i hverdagen. Det er i den tætte relation mellem 

børn og voksne at brugen af digitale medier udvikler sig bedst. Deres brug af medier er 

præget af diskussioner om legende læring og lærende leg. Leg medfører nysgerrighed, 

hvor den gode historie er i centrum, hvor interessen vokser nedefra gennem kreative og 

eksperimenterende aktiviteter(Jensen et. al. 2015: 7-8). 

Målet med bogen er at give læseren nogle simple og overskuelige eksempler på aktiviteter 

til vuggestue- og børnehavebørn, ud fra et fokus på digitale børnefællesskaber. I 

vuggestuen er målet at gøre noget med mediet på en undersøgende og simplificeret måde. 

I børnehaven sker det ud fra et mål om at arbejde videre med mediet, på en 

eksperimenterende og ofte mere abstrakt måde. De ønsker med aktiviteterne at udvikle og 

styrke børns brug af digitale medier, placere trivsel og læring i centrum, og give dem en 

fornemmelse for deres etiske ansvar, både overfor sig selv og andre(Ibid.: 11). 

6.2.2 Implementering af digitale medier i hverdagen 

Jensen et. al. (2015) mener, at det er væsentligt at fagpersoner løbende diskuterer og 

udfordrer hinandens holdninger, refleksioner og fortællinger i forhold til digitale medier. Vi 
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må have pædagogikken i centrum for alle medier, vi anvender, så vi i samarbejde med 

børn og forældre kan sætte en realistisk og meningsfuld dagsorden i takt med 

udviklingen(Ibid.: 13). 

De beskriver specielle hensyn i forhold til vuggestuebørn. Aktiviteterne må være simple, 

have mange gentagelser og mulighed for konkret at “røre” ved medierne. Deres tilgang er 

intuitiv og præget af opmærksomhed i nuet.  

Børnehavebørn beskrives som mere selvstændige end vuggestuebørn. Sproget er mere 

nuanceret, der er interesse for tal og bogstaver, og børnene orienteres mod andre børn, 

og det indgår i et fællesskab. De interesserer sig nu for hvordan ting fungerer, hvordan 

planter vokser og hvordan sneen smelter. Koncentrationen og sproget udvikles, og de kan 

tale om ting, der ikke er til stede i nuet. Børnehavebarnet er i stand til at begynde at tænke 

logisk, men vil stadig være præget af at tænke konkret med udgangspunkt i det, som det 

kan se, høre og røre ved. 

7 Empiri 

Jeg vil her se på mit feltarbejde som et svar på problemformuleringen. Den litteratur jeg 

har beskrevet ovenfor, ligger til grund for feltarbejdet, som især har været præget af en 

legende, kreativ og eksperimenterende didaktik. Analysen heraf vil fokusere på hvorvidt en 

legende, kreativ og eksperimenterende tilgang til kulturen har været muligt for børnene.  

Jeg har i praksis brugt en situationsbestemt didaktik, hvor jeg i højeste grad har set på 

børnene som medskabere af aktiviteterne. Jeg har løst fastsat et emne i hver aktivitet, 

fundet materialerne, eller gjort rummet klar hvor vi skulle være. Herefter har jeg i 

dagligdagen inviteret børn, som var der på det givne tidspunkt, ind i aktiviteten. Hvis der 

var børn som ikke deltog i aktiviteten, blev de inviteret ind, og børnene kunne frit forlade 

aktiviteten igen. Vi forhandlede løbende i legene og aktiviteterne, hvor argumenter og 

insisteren blev afgørende for, hvad vi gjorde sammen. Jeg blev ofte inspireret og 

overrasket over børnenes forslag og input, hvor jeg på grund af den didaktiske tilgang 

straks kunne ændre mine planer. Jeg arbejdede ofte alene, eller tog ansvaret for 
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aktiviteterne, således at medarbejdere der deltog ikke var forpligtet på at blive og deltage. 

Aktiviteterne foregik i en pædagogisk hverdag, hvor der ofte var gøremål som sovetid, 

madlavning, opvask, vask af klude, bleskift og konflikter mellem børnene. Der var hele 

tiden afbrydelser, hvilket også formede aktiviteterne meget. De er så at sige 

modstandsdygtige over for afbrydelser. Jeg vil i dette afsnit beskrive dele af mit empiriske 

arbejde med digitale medier som afskårne aktiviteter.  

Jeg vil først placere aktiviteterne i den overordnede proces med IKT i Høle barnehage. Vi 

har alle i fællesskab arbejdet med IKT over det sidste halve år. Mine aktiviteter skal forstås 

som aktiviteter, der har været indlejret i denne proces. Kulturen, børnene, medarbejderne, 

lederen af børnehaven og forældrene har alle haft stor indflydelse på udformningen af 

aktiviteterne.  

Bagefter denne overordnede beskrivelse vil jeg se på aktiviteterne: blog, planteprojektet, 

leg med bloggen, fotografering, loopleg og videoleg og fri leg med ipad. 

7.1 To måneder med IKT som tema i børnehaven 

I starten af 2015 havde vi i ledergruppen en “diskusjon om videre arbeid med IKT i Høle 

barnehage”, som tog udgangspunkt i min interviewundersøgelse. I diskussionen blev det 

besluttet, at vi skulle have en to måneders tema-periode med IKT, i april og juni, som 

afslutning på de fire år med IKT som satsningsområde. De to måneder skulle handle om 

brug af IKT med børn, hvor leg var målet. Perioden blev afsluttet med, at forældrene blev 

inviteret til kaffe, kage og fremvisning af temaet. 

Den 25. februar var jeg godt inde i mit specialeforløb, og lavede et oplæg om leg med IKT 

for lederne. Her præsenterede jeg meget af den teori, som jeg beskriver ovenfor i 

teoriafsnittet, herunder: IKT som vilkår, leg med medier, eksperimenterende fællesskaber, 

deltagende pædagogrolle, legekultur, digital kultur, digital dannelse samt konkrete 

eksempler fra litteraturen(se fx. Bilag 1). Efter min præsentation delte vi os op i to grupper, 

hvor vi med post-it notes på plancher prøvede at skabe et overblik over, hvordan vi kan 

lege med IT. Det blev en bred samling af aktiviteter, der var velkendte og aktiviteter jeg 

havde haft med i mit oplæg. 
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Dette oplæg blev grundlaget for et andet oplæg jeg præsenterede for hele personalet den 

21. april. Dette oplæg lavede jeg, på opfordring af lederen af børnehaven, mindre teoretisk 

og tilføjede film, som jeg havde lavet sammen med børnene. Filmene viste blandt andet 

hvordan vi brugte kameraet i en leg, hvor vi gentog legen og ind imellem så video af den. 

Vi byggede for eksempel et pude-tårn og væltede det oven på os selv, mens vi filmede det. 

Bagefter så vi filmen og byggede tårnet igen. 

I oplægget beskrev jeg leg med IT inden for fire emner: Medierolleleg, computerspil, leg 

med IT udstyr og kamera. Inden for hvert emne beskrev jeg eksempler, for hvordan vi kan 

støtte legen, og i tilfældet af computerspil forsøgte jeg kort at beskrive, hvad det handler 

om for børnene, i form af hvad de gør og hvad de sandsynligvis lærer. 

Som nogle generelle træk foreslog jeg: deltag i leg, lad børnene bruge IKT uden tæt 

voksenstyring, brug IKT som vi bruger alt andet i børnehaven, brug IKT i lege vi har i 

forvejen og undersøg hvad børnene leger med IKT udenfor børnehaven. 

Oplægget og en kort beskrivelse kan findes på bloggen: http://wp.me/p5pWdZ-16  

Efter mit oplæg stod lederen af børnehaven for at vi i fællesskab placerede post-it notes på 

tre forskellige plancher med overskrifterne: Hvad?, Voksenrolle og Annet?. Igen var 

forslagene et bredt udvalg af aktiviteter personalet allerede var bekendt med, sammen 

med nogle af mine forslag. Forslag til Voksenrollen blev på mange sedler “at være til 

stede”, hvilket ifølge lederne, som jeg snakkede med, betyder deltagende. Af andre forslag 

var: at undre sig med barnet, gi støtte, være med i legen, lære det selv, positiv holdning, 

planlægning, give rum, lægge til rette og lade barnet deltage. Under planchen “Annet?” 

var der kun få forslag. Et af dem var et forslag om at lægge nye pædagogiske spil på 

iPad’en, hvilket muligvis fungerede som en katalysator for, at vi arbejdede med apps på et 

møde den 18. maj. Jeg vil beskrive disse apps nærmere i et senere afsnit om fri leg med 

iPad. Resten af forslagene på “Annet?” planchen omhandlede dokumentation, hvilket jeg 

ikke vil tage op her.  

Den 25. juni havde vi afslutning på temaet, og forældrene blev inviteret ind. Her fremviste 

jeg looplegen, som jeg vil beskrive nærmere nedenfor. Hver afdeling havde lavet billeder, 

der viser deres leg med IT, og hængt dem op. 
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7.2 Blog 

I dette afsnit vil jeg beskrive brugen af bloggen som et mål i sig selv og som et redskab til at 

kvalificere andre aktiviteter. I forbindelse med at jeg beskriver blogindlæg, har jeg tilføjet 

det relevante link til indlægget eller indlæggene under afsnittet. Jeg har haft fulgt 

datatilsynets retningslinjer på området, som opdeler billeder i portrætbilleder og 

situationsbilleder(Datatilsynet 2014). Jeg samarbejdede tæt med lederen i børnehaven, i 

tolkningen af lovgivningen. Billederne indeholder derfor ikke børnene i portræt. YouTube 

videoerne er redigeret med en funktion, der automatisk slører ansigter. 

I vinteren 2014/2015 lavede jeg bloggen itiholebarnehage.wordpress.com som en del af 

min praktik. Her beskrev jeg, med forældre og medarbejdere som målgruppe, leg med 

iPads sammen med børn i børnehaven på omkring fem år. 

I flere vejledningssamtaler med Klaus Thestrup snakkede vi om, hvordan jeg skulle 

præsentere de lege og aktiviteter, jeg lavede med børnene. Mit udgangspunkt, på 

baggrund af den kultur der var i børnehaven, var at lave plancher, der kunne hænges op i 

personalerummet. Karakteren af disse plancher skulle være billeder og simpel tekst, der 

viser hvordan man kan lege med IKT sammen med børnene. I vores samtaler blev det klart, 

hvordan en blog ville kunne vise det samme som plancher og mere til, i form af links, 

kommentarer og mange flere nyttige funktioner.  

Det jeg mener er vigtigt at kommunikere, er desuden en levende situeret praksis. Frem for 

en kommunikation af simple opskrifter, blev omdrejningspunktet den levende praksis i alle 

sine nuancer. De fleste blogindlæg blev lavet som en form for dagbog, hvor børn, voksne 

og forældre inden for lokalsamfundet kunne genkende sig selv og vores fælles aktiviteter. 

De blev også et vindue udadtil mod verden, der reflekterer vores praksis. 

Jeg brugte desuden bloggen sammen med børnene, til at se tilbage på, hvad vi har lavet de 

sidste måneder. Nogle gange har vi taget bloggen frem, når vi har snakket om hvordan 

planterne i “planteprojektet” har vokset, andre gange har børnene bedt om at se 

specifikke videoer eller billeder. 
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Den 4. maj 2015 lavede jeg indlægget “start på mit projekt, maj - juli”, som et grundlag for 

de næste måneders arbejde med IKT i børnehaven. Jeg placerede således mit projekt i 

børnehavens to måneders tema med IKT. I indlægget beskrev jeg den præsentation, jeg 

havde lavet for personalet i børnehaven, som beskrevet i det forrige afsnit. Dette indlæg 

var en beskrivelse af, hvad vi skulle arbejde med i personalegruppen, og hvilke mål jeg selv 

havde for de næste måneder. Jeg delte i indlægget min PowerPoint præsentation, og fik 

dermed også kommunikeret det kulturelle syn på leg og synet på IKT som et vilkår, ud til 

forældrene. Indlægget kan findes på: http://wp.me/p5pWdZ-16  

7.2.1 Planteprojekt 

Mit pædagogiske mål med bloggen var at børnene, i aldersgruppen omkring 2-4 år, skulle 

forstå, hvordan internettet er allestedsværende og et rum for kommunikation, samt forstå 

at der er mennesker i den anden ende. For at nå disse mål lavede jeg en aktivitet, der 

specifikt skulle støtte denne form for læring og forståelse. Forældrene havde desuden ofte 

to kritikpunkter for brug af IKT i børnehaven; børnene var ikke fysisk aktive og havde ikke 

kontakt til naturen. Den fysiske aktivitet er dominerende i “looplegen”, som jeg vil 

præsentere i et senere afsnit. Med plante projektet ønskede jeg at vække forældrenes 

interesse og opnå deres støtte for brugen af bloggen, samt påvirke deres forståelse af IKT 

som passiverende og unaturligt. Med forældrenes inddragelse kunne internettets rum 

flyttes uden for børnehaven, og forældreinddragelse kunne styrkes. Samtidig kunne der 

bygges bro i børnenes opsplittede hverdag, fra daginstitutionen til hjemmet. Senere i leg 

med bloggen har jeg direkte bedt forældrene om at se på bloggen med børnene. 
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Billede fra bloggen der viser hvordan vi samarbejder om at placere nogle sten. 

 

Planteprojektet startede nogle uger før bloggen. På den måde havde vi aktiviteter med 

billeder, som var klar til at blive delt. Projektet var mindeværdigt, eftersom børnene 

løbende legede med vand, muld, potter, ærter, frø og i sidste ende kunne spise det, der 

voksede frem. Når de så på bloggen i børnehaven, hjemme eller andre steder, kunne de 

dermed hurtigt genkende aktiviteten.  

Planteprojektet foregik over fire måneder. Undervejs var der en 4-årig dreng, som jeg på 

grund af pædagogiske hensyn omkring den tid, inviterede til at vande planter sammen 

med mig. Senere inviterede vi forskellige andre børn til at deltage sammen med os, hvor 

drengen der deltog hver gang viste, hvordan man gjorde. For at gøre aktiviteten sjovere, 

langstrakt og pædagogisk, insisterede jeg på, at vi brugte små kopper til at vande med 

vand fra en kande, som normalt bliver brugt når vi spiser. Planteprojektet har skabt et 

konstant forhold mellem bloggen og praksis. Løbende mens vi har dokumenteret 

projektet, er vores praksis blevet afspejlet på bloggen, hvilket har gjort den mere levende 

og relevant.  

Link til alle fire planteprojekt indlæg: http://wp.me/P5pWdZ-a1 
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7.2.2 Leg med bloggen 

Kommunikationen på bloggen var i starten ensrettet, fra os der tog billederne sammen i 

børnehaven og mig som skrev teksten til læseren. Senere i juni bad jeg forældrene for de 

3-4 årige, skriftligt og mundtligt, om at se på bloggen hjemme med deres barn og skrive 

kommentarer med dem. Til dette formål lavede jeg aktiviteter med børnene, der på 

bloggen gik under navnet “leg med blog”. Til forældrene lavede jeg en aktivitetsbeskrivelse 

på bloggen og skriftligt som de fik i hånden, hvor jeg understregede hvordan børnene 

kunne lære at forstå internettet og kreativt skabe indhold. 

Link til alle “leg med blog” indlæg kan findes på adressen: http://wp.me/P5pWdZ-a3 

 

Da vi lavede det første “leg med blog” indlæg, snakkede jeg med børnene om hvordan 

deres forældre kan se de tegninger de laver, hjemme på internettet. Jeg havde købt kridt 

til at tegne med på asfalten, uden for i børnehaven. Først tegnede vi små figurer, som var 

lette at tage billeder af og genkende for de børn, som lavede dem. Senere blev aktiviteten 

mere spredt ud over hele udeområdet og alle børn, der var ude den dag, deltog. 

 

Blogindlæg om leg med blog til højre, med kommentarer fra børn, forældre og mig selv 

til venstre. Læseren skal gætte hvem der er på billedet. 
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Nogle af forældrene tog imod opfordringen, og skrev kommentarer sammen med børnene, 

eller spørgsmål til børnene. Et af børnene fik selv lov at skrive en uforståelig remse. 

De fleste kommentarer blev skrevet til det andet indlæg af tre i “leg med blog” serien, den 

12. juni. I dette blogindlæg var der igen nogle tegninger af alle børnene, men der var også 

en gætteleg, hvor børnene skulle gætte, hvem der var på billedet. Billederne havde jeg 

taget sammen med børnene, hvor jeg havde holdt telefonens kamera op som et spejl foran 

dem, hvorefter de selv har trykket på knappen og taget billeder af dem selv helt tæt på. I 

kommentarfeltet blev kommunikationen mellem to børn og deres forældre, samt mig og 

et barn i børnehaven.  

I det tredje og sidste indlæg i serien var der først billeder af en aktivitet i sandkassen alle 

børnene havde været med til, hvor vi byggede en vulkan med vand omkring. Derefter var 

der nogle billeder der viser børn og voksne bruge storskærm, iPads og bærbare computere 

sammen. Til sidst havde jeg lavet en billedserie af planteprojektet, hvor det er tydeligt 

hvordan børnene deltager, og hvordan planterne vokser. 

7.2.3 Fotografering 

Mange af billederne på bloggen er taget af børnene. Jeg støttede en dag en pige i at lave 

en fotoserie, hvor kameraet indgik i en længerevarende leg, der bevægede sig rundt inde 

og udenfor børnehaven, hvor flere andre børn skiftevis var med i legen. Desværre kunne 

jeg ikke bruge disse billeder på bloggen.  

Den 25. maj med indlægget “Fotografering” gentog jeg fotograferings-legen. Her gik vi 

rundt i børnehaven sammen. Pigen tog føringen og spurgte sjældent om råd. Hun var 

meget drevet af at prøve kameraet selv på mange forskellige måder og vise hendes 

billeder til andre børn. Flere gange tog hun billeder af de andre børn, hvorefter hun viste 

dem billederne. Brugen af kameraet var i mindre grad en del af en løbende leg, som jeg 

havde oplevet det sammen med den tidligere pige. Billeddagbogen kan findes på: 

http://wp.me/p5pWdZ-3J  

Løbende i aktiviteter og generelt i hverdagen, har jeg været meget åben for at lade 

børnene bruge kameraet. Nogle gange har jeg brugt billederne, men oftest bruges 
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billederne kort tid efter, at de er taget, for derefter at blive glemt. Børnene der tog 

billederne, virker til at have et ejerforhold til billederne. To drenge der legede med 

kameraer i sommerferien, fandt selv på to forskellige fangelege. Først hvor de løb rundt og 

skulle fange hinanden på billederne, og senere hvor de skulle finde hinanden igennem 

huller i væggen på et legehus. 

 

                    To drenge leger fangeleg med en iPhone, gennem huller i et legehus. 

 

De viste hinanden billederne, og holdt om kameraet som om billederne de havde fanget, 

var guld værd. De var stolte over at have fanget hinanden, og senere var de stolte over, at 

kunne skifte farve på  billederne, hvilket de også selv havde fundet ud af. Billederne af 

disse drenge har jeg valgt ikke at tage med på bloggen, fordi de er fra fløjen Flo, hvor de 

store børn er. 

På bloggen lavede jeg også indlæg om andre af vores aktiviteter og lege. Herunder var der 

indlæg om leg med iPad og looplegen. Jeg vil beskrive disse to som separate aktiviteter 

eller lege i de næste afsnit. 
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7.2.4 Et helt år som billedbog 

På bloggen fulgte jeg datatilsynets retningslinjer, og jeg kunne derfor ikke vise børnenes 

ansigter på billederne. Vi havde imidlertid et væld af gode billeder fra det forløbne år, som 

var taget i forbindelse med den daglige dokumentation ved navn “Dagens i dag”. 

Forældrene så sjældent denne dokumentation i garderoben. Enten fordi de ikke havde tid, 

fordi det ikke var dem der hentede barnet, eller fordi de ikke vidste, at der var nye billeder. 

I starten af august samlede jeg, sammen med personalet på afdelingen, omkring 200 

specielt udvalgte billeder og placerede dem i kronologisk rækkefølge på Google Photos. 

Det virker som mange billeder, men placeret på sider med 2x4 billeder, tager det os kun 

5-10 minutter at se igennem. Billederne giver indsigt i vores dagligdag over et år og viser 

tydeligt årstiderne, hvordan børnene er blevet større, og det væld af aktiviteter, vi har 

haft. På Google Photos har vi delt billederne med forældrene og bedt dem se på billederne 

sammen med børnene, ligesom på bloggen. Det kan fungere som en billedbog af året der 

gik, hvor børnene kan se tilbage og fortælle, mens forældrene får et indblik i børnenes 

hverdag.  

7.3 Loopleg og videoleg 

Med inspiration fra Henningsen (2004) og Thestrup et al. (2009), samt vejledningssamtaler, 

blev jeg omkring februar 2015 interesseret i at bruge kameraet mere sammen med 

børnene. I de mørke måneder brugte vi meget tid inde, specielt i et rum vi havde indrettet 

som puderum eller tumlerum. En dag lavede jeg et pude-tårn og inviterede børnene til at 

ligge på gulvet og lade mig vælte pude-tårnet over dem. Kort tid efter var rollerne 

skiftende, hvert barn fik en tur, hvor de kunne skubbe tårnet, mens de andre børn lå på 

gulvet under tårnet. Jeg fandt hurtigt kameraet, og hver gang vi byggede og væltede 

tårnet, lavede vi en video af det. Vi så efter hver omgang videoen og begyndte sammen at 

bygge tårnet op igen. En af pigerne havde en kort krise, da hun skulle vælte tårnet. Hun var 

bange for at gøre de andre børn ondt, hun var bekymret for dem. Til sidst, efter meget 

overtale fra mig, væltede hun tårnet, og situationen ender med at alle skriger af glæde. 

Straks efter tog pigen kameraet og løb ud til hendes mor, som skulle se hvad der skete. 

side 50 af 79 



Videoen indeholder så mange interessante temaer og handlinger, at jeg valgte at bruge 

den som eksempel i en fremvisning for personalet. 

Jeg havde erfaret, at hvis jeg skulle bruge video og billeder sammen med børnene, skulle 

der være kort tid fra børnenes input, til mediets feedback på inputtet. IPads er specielt god 

med de små, fordi den er hurtig til at reagerer på berøring. I puddetårnlegen så børnene 

kort efter at tårnet væltet, filmen af det ske. Handlingerne var meget karakteristiske fra 

gang til gang, så det var tydeligt at se, at det var en film, af det der lige var sket. Feedback 

på børnenes handlinger skal gerne være hurtigt, så børnene kan lege og eksperimentere 

med mediet.  

7.3.1 Vi fandt en ny leg 

Kort efter tårn-legen var der en medarbejder, der spurgte mig om det var muligt at få 

iPad'ens indhold op på vores smartboard storskærm. Jeg undersøgte mulighederne, og vi 

købte en iPhone til VGA converter. En dag brugte jeg iPhonen med skærmen sammen med 

børnene og en praktikant, hvor iPhonen fungerede som et kamera. Vi legede med det og 

der var mange sjove ting, man kunne gøre, såsom at prøve forskellige vinkler, afstande og 

placeringer til ting på gulvet. En af de interessante ting vi fandt ud af, var at lave et 

feedback loop. Det opstår, når kameraet filmer skærmen, som viser kameraets egen 

optagelse. For at gøre det lettere at lave dette loop, klippede og klistrede jeg hurtigt en 

papkasse, så den kunne fungere som stativ for kameraet. Opsætningen ses på billedet 

nedenfor. 
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Teknisk beskrivelse af loopleg opsætningen fra bloggen: http://wp.me/p5pWdZ-5V  
 

Med kameraet placeret statisk, opstod der en leg, jeg kalder “looplegen”, som både børn 

og voksne har fundet interessant. Jeg har ikke lavet nogen specielle regler for looplegen. 

Det har været et redskab til at lade leg opstå af sig selv, og en mulighed for mig at 

observere hvordan legekultur spreder sig.  

Børnene kommer oftest til og fra når de leger loopleg. De efterligner hinandens handlinger 

og gentager handlingerne igen, også flere dage efter. De eksperimenterer med deres krop, 

hopper, vifter og danser, for at se hvordan loopet reagerer. Selv et lille vift kan over tid 

ændre farverne på hele skærmen. Med videomateriale fra disse lege, lavede jeg 

blogindlægget “loopleg” den 5. juni, med fire filmklip, der viser forskellige aspekter af 

hvordan legen fungerer for børn i forskellige aldre. 

Fire loop klip: http://wp.me/p5pWdZ-65  

7.3.2 Fremvisning af vores leg på bloggen 

Det første videoklip viser, hvordan looplegen er en leg med kroppen. En af børnene brugte 

begrebet kopier, når han så sig selv i loopene. Loopet laver forsinkede kopier af børnene, 

kopierne der er øverst er mest forsinkede. Loopet kopierer også farver, og hvis belysningen 

er rigtig, laver den en pulserende regnbue-effekt. Regnbue-effekten opstår ofte hvis man 
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slukker og tænder for lyset igen. Farverne ændrer sig også alt efter hvor langt væk 

kameraet er og hvilke farver de legende bruger. En planche med grøn vil for eksempel 

kopiere farven om og om igen. 

 

Billeder fra den første video af looplegen og fra den tekniske beskrivelse af legen. På billedet til 

venstre ses en pige lege med hænderne i loopet. På billedet til højre ses iPhonen der filmer i 

bunden og kongekronen og skærmen med regnbue farver i baggrunden.  

 

På det andet klip på bloggen leger de små et- til treårige børn med. De skal gerne have 

mere vejledning end de større børn, ift. hvor de skal stå, og hvordan de kan bevæge sig. 

Jeg prøvede at finde noget legetøj, der havde en let genkendelig form, til at vifte foran 

skærmen. De store børn forstår det straks, mens det tager lidt tid for de mindste. Det ses 

hvordan scenen foran skærmen, bliver et slags rum i rummet. Legene på scenen har en 

anden karakter end andre steder i rummet, selv når de ikke direkte bruger loopet. 

Børnenes leg bevæger sig ofte rundt i lokalet. De går til og fra loopet, fra den ene leg til 

den anden. 
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7.3.3 Legetøj i legen 

Brugen af legetøj foran skærmen til at vifte med, påvirkede i høj grad, hvordan de små 

børn legede med loopet. De fandt selv nyt legetøj og prøvede det i loopet, undersøgte nøje 

legetøjet i hånden og derefter på skærmen. Senere blev brug af legetøj en ofte 

forekommende del af looplegen. 

De små børn virkede til tider generte, når de blev kopieret op på skærmen. Jeg fandt 

derfor landhockey stave, som vi kunne sidde og vifte med oppe på skærmen. Viftningen af 

disse blev til en fægtekamp, mens andre børn kom til og fra. Legetøjet gav en passende 

distance for et genert barn, mens det stadig var fascinerende at lege med. 

Loopet har en meget hurtig responstid, fra at man bevæger sig og til der kommer 

bevægelse på skærmen. Bevægelsen på skærmen er placeret tæt på hvor inputtet 

kommer, altså ens hænder eller hoved. Disse to egenskaber gør at også, at de helt små 

børn kan se sammenhængen og lege med mediet. I det sidste klip på loopleg blog 

indlægget, undersøger en lille pige på halvandet år loopet og skærmen kort, før hun går 

videre. Hun havde svært ved at nå op til skærmen og bevægede sig generelt hurtigt videre. 

Andre gange observerede jeg, at hun forsøgte at deltage i looplegen. Hun imiterede de 

større børns handlinger og begyndte langsomt at lege med loopet selv. 

Det første loop filmklip, som jeg har sat musik på, spillede jeg en dag på storskærmen, 

mens de børn, som er med i videoen, var til stede. Børnene reagerede ved at stille sig op 

på scenen foran skærmen og danse til musikken i takt med deres egne bevægelser i 

klippet. De dansede på sin vis med sig selv. Flere gange bevægede de sig som om loopet 

kørte, men fandt hurtigt ud af, at det ikke virkede. Dansen fortsatte nogle minutter, indtil 

klippet var slut.  

Den for mig mest interessante oplevelse med looplegen, opstod da forældrene kom den 

18. juni, til afslutning af IKT som tema. Jeg havde sat looplegen op og deltog delvist i den 

leg der opstod omkring. Opsætningen skulle bringe forældrene ind i vores leg og 

legekultur, så de kunne få indblik i hvordan vi bl.a. legede med IT. Flere forældrepar sad i 

rummet og snakkede sammen, mens de så på legen ved storskærmen. Skiftende par og 

grupper af store og små børn på 3-11 år, som ikke havde deltaget tidligere, legede med 
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loopet. De fandt hurtigt ud af hvordan de kunne lege, og jeg blev flere gange spurgt om at 

deltage og hjælpe. En af drengene fandt på at flytte rundt på kameraet og legede 

“presenter” eller “tv-vært”. Jeg viste ham hvordan man optog- og afspillede video, og han 

delte denne viden videre. Kort tid efter bestod legen i at optage og afspille videoer af 

looplegen, med en kort introduktion af en tv-vært. Jeg har ikke bedt forældrene om at få 

lov til at bruge video eller billeder af disse børn, og har derfor ikke materiale fra denne dag 

i opgaven eller på bloggen. 

7.3.4 Star Wars film 

Den 17. juli blev jeg opfordret af en støttepædagog i børnehaven til at lave Star Wars film 

sammen med flere af drengene. De havde medbragt lyssværd, og jeg satte kameraet op i 

papkasse holderen. Med inspiration fra den dag forældrene kom, flyttede jeg kameraet 

rundt så den filmede en blå måtte på gulvet. Jeg bad alle der skulle være med i filmen om 

at placere sig ved den blå måtte, da det var der filmen blev optaget. De kunne dermed se 

sig selv blive filmet på storskærmen ved siden af. 

 

Børnene der står på den blå måtte kan se sig selv på storskærmen, imens kameraet filmer. 
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Pigen helt til højre på billedet ovenfor, efterlignede den rolle, som jeg selv havde i legen, 

hvilket var rollen som “højlydt filminstruktør”. Hun råbte lige som mig, “NU FILMER VI” og 

“NU SKAL VI SE FILMEN”. Flere børn syntes, at det var sjovt, at man kunne høre mig råbe 

når vi afspillede filmene, igen var det noget fælles mindeværdigt, som fangede alles 

interesse. Vi filmede korte 1-2 minutters film, hvorefter vi så filmene. Det blev til 10 små 

film. Handlingen var oftest kamp med lyssværd, hvor jeg hoppede ind i midten og legede 

den onde skurk, som skulle bekæmpes. 

 

Drengene leger med lyssværd og Star Wars papfigurer. 

 

I forbindelse med Star Wars filmene havde jeg sammen med børnene printet forskellige 

figurer fra filmene ud og klistret dem på pap. Vi brugte først figurerne til at lave en kort 

stop-motion film. Børnene mistede hurtigt interessen for dette. Feedbacket på vores 

handlinger, de små billedklip der sammen giver en film, var for langsomt. Vi brugte derfor 

også figurerne til at lege med i filmene, beskrevet ovenfor, og ved at placere figuren tæt på 

kameraet, så den kæmpe stor ud på storskærmen. Drengene der stod på den blå måtte, 

kunne dermed slås mod en fuld størrelses Darth Vader. Bagefter spurgte børnene om- og 

fik lov til, at tage figurerne med hjem. 

I sommerbørnehaven fik jeg lov til at bestemme det fælles tema en uge. Jeg valgte temaet 

“tegneseriefigurer”. Flere gange i denne uge lavede jeg, med inspiration af Star Wars 

legen, papfigurer af tegneseriefigurer sammen med børn og voksne. Vi fik lavet et væld af 
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figurer, som børnene selv fik lov at udvælge på internettet, for derefter at klippe og klistre 

dem sammen på pap. Det handlede oftest om at lave og eje de rigtige figurer, frem for at 

lege med dem bagefter. Uden for kamera legen var figurerne ikke længere så interessante. 

En lille pige havde disney figuren Elsa i hånden, da hendes far kom og hentede hende. 

Hendes far spurgte “er det Elsa?” og pigen svarede “Ja, Elsa er på do(toilet)”. Det syntes vi 

var sjovt og måske et passende emne for en disneyfilm at tage op. 

7.4 Fri leg med ipad 

Allerede fra marts havde jeg fulgt Søndergaards (2015) råd om at begrænse funktionerne 

af iPad’en, lade den blive kedelige for børnene, før spillene introduceres. Dette råd var 

meget passende, fordi iPad’en var meget eftertragtet. Jeg havde en gang om dagen låst 

iPad’en til spejl-kameraet, og givet den til børnenes frie brug. De brugte ofte meget lang 

tid på at se sig selv og hinanden, tage billeder og optage video. Efter en måned var iPad’en 

blevet kedelig, og børnene slås ikke længere om at bruge den, hvilket havde været et 

væsentligt problem, specielt blandt de 2-4 årige. 

7.4.1 Nye apps 

I min præsentation for hele personalet den 21. april, så jeg bl.a. på leg med iPad.  Med 

iPad’en kan man lege med kamera, spil, YouTube, Google og et væld af forskellige apps. 

Brugen af iPads blev igen bragt op på et møde den 18. maj, hvor lederen for Høle 

barnehage præsenterede en række apps, som blev installeret ens på samtlige fem iPads. 

På mødet brugte vi meget tid på sammen at lege med de forskellige apps og dele nogle af 

de ting, vi havde produceret. 

Nogle af de mest brugte funktioner i appsene har været: at tegne og male, læse bukkene 

bruse interaktivt, pegebog med dyr og prik til prik tegning af forskellige figurer. De mest 

brugte apps for de større børn på 4-5 år var spillene “LEGO Junior Quest” og “LEGO 

Juniors”, samt “Pepi Bath” og “Pepi Doctor”. Det var mest drengene, der spillede LEGO 

spillene, mens både drenge og piger spillede Pepi spillene. 
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Kort efter mødet om brug af iPad, blev iPad’en brugt af voksne og børn 

sammen. Her læser alle en interaktiv bog om bukkene bruse. 

Efter mødet hvor de nye apps blev introduceret, blev de oftere taget i brug. Men der var 

stadigt korte tidsbegrænsninger på brugen og krav om voksen tilstedeværelse.  

7.4.2 Sommerbørnehave 

Omkring starten af juli startede sommerbørnehaven og de store børn blev blandet med de 

små. Jeg samlede de fem iPads i børnehaven og lod flere gange om ugen børnene lege frit 

med dem. Det foregik mest om formiddagene inde, i alt fra en halv til to timer, alt efter 

hvad vi ellers skulle. Børnene satte sig sammen, de spillede ofte de samme spil side om 

side, store og små børn. Nogle af børnene var meget gode til spillene, de kendte dem 

hjemmefra. Ofte hjalp børnene hinanden og skabte narrativer omkring handlingen i spillet. 

De fortalte historier om hvad de lavede i spillet og snakkede sammen om hinandens 

historier, hvordan de passede sammen. Ofte så de små børn hvordan de store spillede, 

men når de små selv kom til, spillede de ofte spil, der var mindre krævende. 

En dreng der spillede det samme spil som hans storebror, mødte store problemer og skreg 

flere gange på mig. Jeg måtte komme og hjælpe ham. For at styrke læringsnetværket bad 
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jeg ofte mere spil-kompetente børn om at hjælpe, som blev stolte og glade for at kunne 

hjælpe. 

Der var stadig en del mistro børnene imellem, de var bange for, at nogen skulle tage 

iPad’en fra dem. Efter nogle uger begyndte de at være mere afslappede med en iPad i 

hånden, hvilket også gjorde, at de var mere sociale med den i hånden.  

 

På billederne ses en drengegruppes leg med 3 iPads, iPad hulen, leg med diktafon på iPhone og 

leg med iPads på bordet. 

Gennem fire uger i sommerferien har jeg, sammen med primært drengene, bygget mange 

huler indenfor, med blå måtter og et klatrestativ. Den 10. juli lavede vi en iPad hule, hvor 

de fire første børn om morgenen sad og spillede sammen. Det var to brødrepar, hvor de 

store drenge brugte lidt tid på at vise de små drenge, hvordan man spiller. De to næste 

dage spurgte de samme fire drenge om morgenen, om vi skulle lave iPad hulen. Det blev et 

hyggeligt sted for samvær og leg. Mens børnehaven virkede tom og kold, fordi der ikke var 

kommet andre klokken 7:30 om morgenen, så var der tæt befolket og varmt inde i hulen. 

To piger havde en dag i sommerferien lånt børnehavens iPhones af mig. Jeg havde haft lidt 

travlt med noget andet, da jeg hørte dem skrige i kor. De havde fundet en diktafon på 

telefonen, som viste en graf for lyden. De legede med grafen og skreg for at fylde den helt 
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ud til kanten. Deres leg var uhensigtsmæssig for de andre i lokalet, så jeg fulgte dem ind på 

et rum hvor de sad og skreg videre i 10 minutter med døren lukket. 

7.4.3 Erfaring fulgte praksis 

Flere af de voksne udtrykte bekymring for, at børnene ikke ville lægge iPad’en igen, når de 

fik den. Vi fandt ud af, på andendagen med frit brug, at de ofte lagde iPad’en fra sig efter 

en halv time til en time. Eftersom de blev mere bekendt med de spil, der er på iPad’en, 

blev den mindre interessant. De spil, der havde mere dybde, såsom LEGO og Pepi, var de 

eneste, som blev spillet af de større børn efter de første par uger. De som brugte iPad’en 

mest, var ofte dem som havde de samme spil hjemme. Nogle af de børn, der spillede mest, 

var ofte dem, som havde sværest ved at komme ind i leg med andre børn, uden brug af 

iPad’en. Med iPad’en blev de hurtigt bragt ind i legen med de andre børn. De sad ved siden 

af hinanden og snakkede, skabte narrativer, hjalp hinanden og fulgte hinandens spil. 

Spillene tog også karakter af parallelleg. Det virkede som om, at børnene følte, at de 

legede sammen når de spillede de samme spil og baner, hvor børnene blev interesserede i 

hinanden, ligesom de gør det normalt i parallellege. 

8 Analyse 

Jeg vil forsøge at vise, at en legende, kreativ og eksperimenterende tilgang til at skabe 

kultur, i høj grad er gjort mulig i aktiviteterne jeg har beskrevet. Jeg vil forsøge at vise, 

hvordan vi har gjort haven dimensionen af kulturen til genstand for vores lege og hvordan 

vores lege er blevet gjort til en ny haven i vores lokale kultur. Jeg vil vise, hvordan denne 

brede praksis har forandret den konsensuelle del af vores lokale kultur; dimensionerne 

kunnen og væren. Vi har forandret hvad vi ved om kultur, og hvordan vi er i kulturen. Alt 

dette er sket gennem det, vi har gjort med og ved kulturen.  

Så vidt dette er tilfældet, er der i en pædagogisk kontekst tale om dannelse, det utopiske 

mål for pædagogikken. Vi har i interaktion med hinanden og omverdenen, ved brug af 

egen aktive deltagelse, forandret kulturen. Dannelsen er yderligere digital, fordi processen 

side 60 af 79 



har været forbundet med den fortsatte teknologiske udvikling og digitale 

medievirkelighed. Vi har opnået viden og evner til handling.  

8.1 Analyse: Looplegen 

I de fleste aktiviteter indgik leg, hvor vi kreativt gjorde noget med kulturens forskellige 

dimensioner; haven, væren og kunnen. I looplegen legede børnene med bevægelser, 

former og farver. De efterlignede hinandens handlinger og legede videre med dem på nye 

måder. De legede med mediets rammer og rummets form, eksperimenterede med loopets 

egenskaber, samtidig med at de legede kropsligt sammen. Både børn og voksne fulgte de 

fire nøgleprocesser: lege, tænke, lave og dele. Som voksen fulgte jeg til en vis grad denne 

proces bevidst, mens det lå mere naturligt for børnene at gøre det i deres leg. Delingen 

foregik sjældent ved, at børnene viste hinanden noget, men nærmere ved at handlingerne 

blev observeret og imiteret. Den direkte deling foregik omkring tekniske emner, såsom 

hvordan man bruger kameraet.  

I looplegen var haven dimensionen de bevægelser og handlinger, som vi lokalt havde 

fundet frem til. Emner der blev bragt ind udefra, haven fra en bredere kulturel kontekst, 

var for eksempel at stå på hovedet og studievært rollen. Når der kom nye børn til, blev der 

straks bygget bro mellem kulturerne igennem dimensionerne gøren og haven. Nye børn 

imiterede den eksisterende kultur, men berigede også kulturen med deres egne ideer. 

Sammen skabte vi nye meninger og udviklede fællesskabet, en fælles kunnen og væren.  

Looplegen var en leg vi fandt sammen, det var et skridt på vejen fra puddetårn legen, til 

loopleg, til Star Wars leg og til tegneseriefigur leg. Den situationsbestemte praksis, med et 

øje for pædagogens deltagelse, gjorde det muligt at legene kunne bevæge sig naturligt. 

Med Star Wars legen blev den bredeste kulturelle haven, gjort til en ressource for vores 

gøren. Foruden figurerne i sig selv, brugte vi også en del af historien fra Star Wars, 

sværdfægtning. I film-legene lærte børnene formentligt at bruge iPhonen til at optage og 

afspille video, om kameravinkler, at skuespille og herunder at skuespil-slås, at samarbejde, 

at planlægge scenografi, at se dem selv udefra og reflektere over dem selv i et fællesskab. 

Da jeg satte videoen af vores loopleg fra YouTube på storskærmen, blev den til en meget 
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håndterbar ressource i en ny leg. Videoen af os selv, blandet med musik, blev et nyt 

legetøj.  

8.2 Analyse: Blog 

Bloggen var mindre interaktiv, der var lang tid fra handlingerne i virkeligheden, inputtet, til 

at responsen kom i form af billeder eller video på iPad’en eller computeren hjemme. For at 

bygge bro i børnenes forståelse, var planteprojektet både omfangsrigt og mindeværdigt. Vi 

legede med både jord og vand, tog billeder og snakkede om emnet. De store børn på 4 år 

var meget interesseret i denne aktivitet og tog selv initiativ til at komme ind i 

praksisfællesskabet, som med deres deltagelse opstod omkring plante projektet. Den 

4-årige dreng, som hjalp mig med at vande hver gang, kom til at fungere som legeleder 

eller en fuldgyldig deltager i vores praksisfællesskab. Han hjalp andre børn, fra at være 

perifere deltagere, til fuldgyldig deltagelse, ved at instruere og guide dem. 

Praksisfællesskabet havde perioder af både seriøsitet og frivol leg, praksisfællesskabet 

opstod og forsvandt hurtigt igen, når børnene bevægede sig videre. 

Legen i forbindelse med bloggen var mest tydelig i aktiviteterne, som vi præsenterede på 

bloggen. Det specielle ved bloggen er at produktet af vores gøren, som vi præsenterede, 

potentielt kunne blive til et globalt haven. Det som vi havde lavet sammen, er tilgængeligt 

for alle. Skaberne af Star Wars har mulighed for at gå ind på bloggen og se vores leg med 

produktet af deres gøren. Andre i verden, herunder børn, børnehaver, voksne, pædagoger, 

lærere, producenter af børne TV og legetøj, kan bruge vores produkt, som en haven 

ressource i deres egen gøren.  

I aktiviteten leg med bloggen var målet direkte, at vi selv skulle bruge de indlæg vi havde 

lavet. Børnene skulle for eksempel gætte hvem de så på billederne. Forældreinddragelsen i 

brug af blog bygger bro mellem børnehavens og hjemmets kulturelle haven. Brobygningen 

kræver imidlertid stadig forældrenes engagement i bloggen og børnehavens kultur. 

Brobygningen bliver muligvis lettere, i og med at praksis bliver kommunikeret på en let 

tilgængelig måde via bloggen, med billeder der som medie hurtigt kommunikerer meget 

information. Som aktivitet fordrer brug af bloggen hjemme formentlig barnets sprogbrug 

og refleksion, samtidigt med at kulturen i institutionen og hjemme kan berige hinanden. 
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Forældrene kunne kommunikere i kommentarer på bloggen, hvilket yderligere bygger bro 

mellem hjemmene. Hjemmene deler et fælles haven; som er produkter og dokumentation 

af børnenes gøren i børnehaven. 

Med frit brug af kamera dokumenterer børn deres omverden og deler billederne med 

hinanden. De begynder naturligt at lege med kameraet som andet legetøj og føler ejerskab 

over de billeder, de “fanger”. Når de bruger kameraet, bliver nøgle processerne med lege, 

tænke, lave og dele meget tydelig. Hvert billede eller billede-serie er en rundtur i disse 

processer. Billederne bliver i denne proces tydelige haven ressourcer, som alle i 

børnehaven kan gå ind og finde på kameraet, eller når billederne bliver hængt op.  Det 

blev også tydeligt, hvordan børn selvstændigt finder på nye lege og måder at bruge medier 

på. De fandt hurtigt på nye lege, afprøvede mediets grænser og brugte den nye viden til at 

finde på bedre lege.  

8.3 Analyse: Fri leg med iPad 

I starten af forløbet med fri leg med iPad, var brugen meget præget af at være en knap 

ressource for børnene. Den var eftertragtet på grund af dens egenskab for at skabe leg, 

men også fordi emner der ses som svært at få, er eftertragtede(Cialdini 2007). 

Søndergaards (2015) råd om at gøre iPad’en mindre eftertragtet for børnene virkede 

positivt på børnenes interaktion omkring den.  

På baggrund af vores erfaringer mener jeg, at personalets negative holdning til iPad’en kan 

være yderligere styrket af effekten af selv samme holdning på børnene. Som Johansen 

(2014) beskriver, er børnenes mediebrug indvævet i og afhængigt af de voksnes 

dispositioner på børnenes vegne. Mindre brug af iPad’en gør den mere eftertragtet blandt 

børnene, som derfor ikke kan føle sig trygge med, eller være sociale omkring, iPad’en. Det 

vi gør påvirker altså også de elementer, som ligger i gøren dimensionen: aktiviteter, 

relationer og praksisser. Fra et didaktisk perspektiv var det refleksion over teori og empiri 

om brug af iPads, der gjorde det muligt at ændre det børnene har tilgængeligt af 

materialer. Pædagogen gør noget ved kulturen med sin kulturelle kunnen, herved opstår et 

dialektisk forhold mellem teori og praksis. 
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8.4 Analyse: Samlet 

Børn, såvel som voksne, havde i høj grad haft, og benyttet sig af, de kreative muligheder i 

den lokale kultur. På grund af den brede udstrækning af aktiviteter og emner som vi 

arbejder med, har vi formentlig skabt varige forandringer af kulturen, ikke bare i 

børnehaven, men i lokalsamfundet. Høle er en lille landsby, hvor børnehaven har tætte 

forbindelser til samfundet omkring.  

Vi har sammen skabt nye aktiviteter, relationer, praksisser, medier, legetøj, roller, medier, 

legetøj og traditioner. Vi har fået nye erfaringer, ny viden og skabt nye meninger. De 

pædagogiske processer jeg beskriver i empirien, har været dannende processer for os. Vi 

har tilegnet os brede kulturelle kompetencer. Processens elementer, de forskellige 

aktiviteter, lege, og handlinger, har fundet sted i en samlet praksis, hvor delene har 

påvirket hinanden. Vi har alle samtidigt arbejdet med IKT, hvilket har haft en synergieffekt 

på den lokale kultur. Varige forandringer i kulturen kan findes i vores identiteter, 

traditioner og roller. Vi har skabt en ny måde at være på i børnehaven.  

9 Diskussion 

Jeg har vist en pædagogisk praksis med digitale medier, hvor den situationsbestemte 

didaktik, præget af voksen-deltagelse i leg, har givet mulighed for digitale dannelse.  

Jeg har vist at det kulturelle syn på leg, er vigtigt for at opnå dannende processer, gennem 

børnenes egen aktive deltagelse. Det kulturelle syn giver mulighed for at identificere og 

give plads til børnekulturen, samtidig med at større dele af kulturen bliver håndterbar med 

digitale medier. Kjetil Sandvik (2009) argumenterer for, at gøre kulturen håndterlig med 

begrebet “LEGO-perspektiv på medieprodukter”. Thestrup (2013) gør det samme med 

begrebet medieleg og “cultures of creativity” modellen gør det med deres definition af 

kulturdimensionen haven. Når vi gør kulturfænomener, som figurer i en film, håndterbare, 

for eksempel som papfigurer, ændrer vi deres form og funktion. Vi tager det ud af den 

originale kontekst. Den nye kultur, der bliver skabt, er noget helt nyt, som vi i det legende 
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fællesskab tillægger en ny betydning og mening for deltagerne. For at der kan foregå 

dannende processer, må kulturen være åben for, at individerne kan forandre kulturen. 

Det kulturelle fokus bevæger sig væk fra en præcis viden om hvad børnene lærer. I 

retrospekt kan vi derimod identificere, at der formodentligt er foregået social og kulturel 

læring. Børnene har formodentligt opnået social kompetence og handlingskompetence, de 

har lært at være kreative og fantasifulde.  

Jeg har identificeret nye fællesskaber og læringsnetværk omkring frit brug af iPads, hvilket 

understøttes af Jessen (2008b). Jeg har yderligere set tegn på, at en restriktiv tilgang til 

iPads, gør børnene mindre sociale med- og omkring den. Der kan altså være en 

forhindring, opstået på baggrund af restriktiv praksis. Der vil være en fase med frit brug, 

som fællesskabet må igennem, før at nye fællesskaber og læringsnetværk vil opstå. I 

starten af denne fase vil børnene være delvist asociale med iPadsene, for senere, når de 

bliver vant til at ressourcen er frit tilgængelig, at blive sociale med- og omkring den. Der 

ligger et stort potentiale i, fra pædagogisk side, at påvirke samvær omkring digitale medier 

i en hensigtsmæssig retning.  

10 Perspektivering 

Det komplekse kulturbegreb jeg har præsenteret er refleksivt, og medfører at kulturstudiet 

i sig selv er kulturskabende. Jeg vil gøre specialet tilgængeligt på bloggen og kan i sig selv 

blive grundlag for ny kultur.  

Specialet har brede perspektiver i samfundet, delvist fordi der er tale om radikalt 

anderledes måder at være børnehave på, og delvist på grund af bloggens og internettets 

allestedsværende karakter. Den praksis vi havde med lege, aktiviteter og kommunikation, 

præsenteret på- og med bloggen, er tilgængelig for omverdenen at se. En udenforstående 

vil givetvis ikke forstå indholdet på samme måde som vi gør, da der er mange 

sammenhænge, der ikke bliver kommunikeret. Men der er inspiration at hente for 

pædagoger, børnehavepersonale og pædagogstuderende, samt empiri for forskere.  
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Hvis børnehaver bredt begynder at bruge blogs eller andre online medier, vil det skabe nye 

muligheder for både forskning og brobygning mellem børne- og børnehave-kulturer over 

afstande. Pædagoger kan støtte, at børnekulturer igen bliver rige på indhold og lege, 

samlet i store flokke over internettet hvor de kan lege med hinanden. De kan se hinandens 

lege, legetøj, påfund og skabelser, samt kommentere, kopiere og transformere dem. Det 

kunne være interessant at give børn og voksne fra flere børnehaver, rum og støtte i at 

bygge bro til hinanden, over internettet. At give dem mulighed for at skabe en mellemting 

mellem en børnehaves simple Star Wars papfigurer og den brede kulturs Star Wars film. 

11 Konklusion 

Jeg har vist hvordan pædagogen i en bred praksis kan arbejde med medier sammen med 

børnene, således at børn og voksne opnår digital dannelse; en samtidig bred kulturel 

kompetence, der forbinder sig med den fortsatte teknologiske udvikling og digitale 

medievirkelighed. Denne digitale dannelse har været en proces, som har foregået med alle 

samtidigt. Personalet og børnene har arbejdet og leget meget med digitale medier det 

sidste halve år, hvilket jeg har haft mulighed for at være en del af og observere.  

Jeg har vist at leg, medialisering og kultur, må og kan tænkes ind i den pædagogiske 

praksis, for at vedholde den utopiske kurs om dannelse. Jeg har med modellen “cultures of 

creativity” vist, hvordan en situationsbestemt didaktik, med fokus på voksen deltagelse i 

leg, kreativitet og brug af digitale medier, kan maksimere kreative muligheder i en kultur 

og føre til digital dannelse.  

Jeg har vist at arbejdet med digitale medier har potentiale inden for temaer der sjældent 

forbindes med digitale medier; krop og bevægelse samt naturen og naturfænomener.  

Norges tre lovmæssige udgangspunkter jeg beskrev i indledningen, nævner emner som 

nysgerrighed, kreativitet og at tage udgangspunkt i børnenes egne interesser, kundskaber 

og færdigheder. Den praksis jeg har arbejdet med, tilgodeser høj grad dette.  
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Brugen af online medier kan muligvis forbinde børnehaver, som kan derved kan skabe en 

ny fælles haven: det ypperste en pædagog støttet børnekultur kan fremvise. 

Summary 

This master thesis deals with the question of how pedagogues can work with digital media 

in a kindergarten, where play, the use of a blog and other activities take part.  

Digital media have had a big influence on modern society and it has become a condition in 

our culture. In pedagogy we deal with children's lives where digital media is becoming ever 

more influential. Children's daily play-culture is increasingly based on media use, which is 

why it is important to create pedagogic methods to reflect this.  

Through a field study in a kindergarten, I participated in and created a pedagogical process 

with various forms of play, activities and the use of a blog. The pedagogical process was 

based on action research, a situational didactic approach and inspiration from literature on 

the subject. The field study was part of a greater process in the kindergarten, where the 

employees were working on a playful approach to the use of digital media, together with 

children. The main goal in this process was to create a space where play was the goal of 

the activity and learning goals was put in the background. By doing so, we hoped to create 

new culture with digital media that would be lasting, after which we would reflect on the 

usefulness of- and learning involved in these new activities.  

The empirical part of this study was conducted from February 2015 to August 2015, in a 

kindergarten in Norway, with an age group of primary 2-4 year olds.  The legal framework 

says that the use of digital media should be creative and support children's own active 

participation. The pedagogic utopian ideal of “dannelse”(danish) or “bildung”(german), in 

the context of digital media, is defined as a broad cultural competence connected to the 

continuing technological development and the digital media reality. Pedagogy therefore 

has to support children in- and give them possibilities to affect culture. 
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Based on Norwegian law and the pedagogic utopian ideal of “dannelse”, the goal must be 

to create opportunities for children's own active participation in effecting culture. The 

thesis uses “cultures of creativity” as a model to analyse culture and creative opportunities 

within a cultures. The model defines the having dimension of culture as everything the 

culture presents us with. In the context of the model, this implies that everything in culture 

can be the subject of our actions, our play and our creativity; culture is made malleable 

and manageable. 

The empirical study makes use of the pedagogy “the experimenting community”, a 

practical pedagogical way of playing and experimenting in- and with culture through digital 

media. Through activities using equipment such as iPads, cameras, iPhones, blogs, apps 

and big screens, we play and creatively create culture. The empirical study presents a 

series of connected of playful activities and games, which outline a movement of the local 

culture, towards digital media competence and the creation of a digital media culture. By 

using existing media like Star Wars pictures from Google, we created new clip-out 

cardboard toy figures. And by using a video camera and a big screen we created new game 

with a feedback loop, where culture as bodily movements was cited, commented upon 

and transformed by the participants. The use of blog connected our activities together and 

build a bridge to children's home by inviting parents, together with their children, to 

comment and use the blog. The blog was partly a way of us to reminiscence about past 

activities and a platform for games such as “guess who's on the picture”. 

The results suggest that a situational pedagogical method, where the pedagogue 

participates in playful activities, is effective when working with digital media in a 

kindergarten. The cultural perception of play is important to create processes of 

“dannelse”, through children's own active participation. The manageable way of playing 

and experimenting in- and with culture, “the experimenting community”, maximise 

children's creative opportunities in culture.  

The study further suggests that iPads used among children, free of restriction, has the 

potential to foster new communities and learning networks. Restrictive control of iPads 

might have a detrimental effect on children’s sociability with and around- iPads. Given that 
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children view iPads as a scarce resource, they seek isolation where their use of the iPad is 

no longer challenged by other children's desire for it. There might be a hurdle, created by 

restricted use, which must be overcome before children start being social with- and 

around the iPad. There might be a pedagogical potential in influencing interaction around 

digital media in an appropriate direction.  

In the master thesis it is finally suggested that the blog can give inspiration to pedagogues, 

kindergarten-staff and pedagogue students. The blog could also be used as empirical data 

for other studies. Pedagogues could use online media in this way to bridge child and 

kindergarten culture over long distances. Making it possible to share meaning and develop 

a sharing community. 
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Bilag 1: liste af aktiviteter 

 

Byrding 2014 beskriver følgende aktiviteter: 

- selfies, billede taget med ipad, muligvis over længere tidsperiode hver dag. 

- “truede dyr”, børnene vælger et dyr på iPadden og tager den op foran hovedet, så 

det bliver til dyret. Pædagogen tager et billede af barnet som dyret. 

- “en selv som en anden”, samme som “truede dyr” bare med billeder af andre børn 

- kan du gætte, hvem jeg er?, der tages billeder af kropsdele som sættes sammen og 

derefter må børnene gætte hvem det er. 
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- tegne og male på iPad, skiftevis grupper der går mellem iPad og papir, muligvis 

pauser imellem aktiviteterne. 

- tegne sammen, med appen “drawing together”, hvor man kan tegne sammen over 

internettet. Børnene placeres i hver deres rum og aftaler hvad de skal tegne 

sammen. 

- forløb med bogstaver, i appen paper åbner barnet sin egen malebog og øver sig på 

at male bogstaver og tal. 

- Kropsbogstaver, et ord udvælges og bogstaverne formes på gulvet af børnenes 

kroppe, den voksne tager et billede af hvert bogstav og de sættes sammen til slut 

- digital historiefortælling, puppet pals appen bruges til at lave en historie med 

figurer der bevæger sig til indtalt lyd. 

- Skriv og læs, i appen writereader indsættes billeder, børnene børneskriver en tekst, 

den voksne skriver barnets tekst ved siden af og lyd indtales. 

- “Det pædagogiske arbejde med film”, GoPro kamera placeres på en teleskopstang 

og bruges i vandkanten. Appen “dyr i vand” bruges til at blive klogere på livet ved 

søen. 

- Time-lapse, et kamera placeres samme sted over lang tid og laver en time-lapse 

video af for eksempel en blomst der folder sig ud. 

- Digitalt mikroskop til at se på små dyr og andet i naturen. Lav en lille kasse hvor det 

man vil studere placeres i.  

- Diverse iPad apps som spil, informations apps(google, youtube etc.), 

træningsapps(matematik, bogstaver etc.), kreative apps(hvor børn kan producere), 

legeapps(apps der opfordrer til leg rundt om iPadden) 

Jensen et. al. (2015) foreslår til vuggestuebørn de følgende aktiviteter:  

- leg med kamera, herunder dagens fotograf, gæt en sko, Timelapse af karse der 

vokser 

- interaktiv væg med lydoptagelser 

- finde videoer på youtube af emner børnene er interesseret i som for eksempel dyr 
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- skyggeleg med projektor, hvor børnene kan gå ind foran projektorens lys og derved 

lege med deres skygge 

- undersøgelse af kroppen med digitalt mikroskop, undersøgelse af regnorm med 

mokroskop og youtube 

- vendespil på ipad, hvor man selv laver billeder og lyd, interaktiv pegebog på ipad, 

tegninger og billeder af dyr med lyd, fingermaling på ipad 

- “tryk på brikken”, talebrikker der let optager og afspiller lyd 

- leg med små metaldetektorer 

Hver aktivitet har en beskrivelse af hardware, software, pædagogiske refleksioner og ideer 

samt videreudvikling af aktiviteten.(Ibid. s. 23-64) 

 

Jensen et. al. (2015) foreslår til børnehavebørn disse aktiviteter: 

- Ipad til storskærm, app fremvisning, børnefortællinger med film og billeder, find 

fem fejl 

- “vi bor i en lego-verden”, et billede af et lego-hus sættes som baggrund for et 

billede af børnene 

- stopmotion-film med iPad. “Hollywoodproducer”, brug af iMovie på iPad, billeder 

og filmklip bliver til biograftrailers. “Verden baglæns”, videoer redigeres til at gå 

baglæns,  

- “hjælp planten med at vokse”, kræver “parrot flower” hardware som måler 

planters behov for lys, vand, varme og jord. Højden af planten, børn og voksne 

måles jævnligt. 

- følge youtube anvisninger for at bygge papirfly 

- “monsterkryb”, kræver digitalt håndholdt mikroskop til at se på småkryb 

- fotolege, fangeleg, gemmeleg, tingfinder, begrebsleg(firkantet, cirkel osv) og det 

bedste sted i børnehaven 

- “mikro-lyt”, børnene fortæller oplevelser på diktafon 
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- “eventyrbogen”, kræver talende fotoalbum, med indtalingsknapper. Fortælling 

indtales til tegninger eller billeder placeret i bogen. 

- talende klemmer, i stil med talebrikkerne nævnt for vuggestuebørn. Klemmerne 

kan optage og afspille lyd. 

- “Naturskattejagt”, ved at bruge gps og en geocaching app findes “skatte” ved hjælp 

af gps. 
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Bilag 2: IKT handlingsplan 
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Handlingsplanen kan også findes på hjemmesiden: 

https://www.sandnes.kommune.no/PageFiles/28806/DIGITAL%20KOMPETANSE%20I%20H

%C3%98LE%20BARNEHAGE%20(2).pdf 
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