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1. Baggrund og formål med delprojektet  
Der er igennem de sidste år sket en øget fokusering på digitale teknologier i dagtilbud – både fra 

landspolitisk, kommunalpolitisk og institutionsmæssigt hold, og der er sket en markant øgning i 

indkøb af digitale teknologier (KMD 2013). Samtidig kan der lokaliseres store forskelle i omfang og 

anvendelse af digitale redskaber i dagtilbuddet (Rambøll 2014). Til forskel fra skolen sker de fleste 

investeringer på de enkelte institutioners initiativ. Der er dermed grundlag for at skabe en 

udvikling af brugen af digitale teknologier, hvor institutionerne kan blive hoveddrivere i 

udviklingen af en teknologibrug, der både er udviklet i tæt samspil med de læringsmiljøer, der 

skabes for de børn, der aktuelt er i dagtilbuddet, og som kan trække på innovative kræfter i 

dagtilbuddene, og de netværk de indgår i.  

 

I delprojekt 2 ”Leg og læring skal gå hånd i hånd” er det overordnet formål at belyse, hvorvidt 

digitale redskaber kan understøtte en eksperimenterende, legende og lærende pædagogisk 

praksis, hvor barnet får udfoldet alle sanser og kompetencer. Herunder hvordan digitale redskaber 

i forbindelse med leg kan stimulere børns nysgerrighed og sanseapparat, hvorledes digitale 

redskaber kan understøtte opfyldelsen af pædagogiske mål i læreplanstemaer, samt hvordan 

digitale redskaber kan ind i pædagogiske praksisser – på tværs af tid, sted og rum.  

 

Da forskning inden for området er i sin vorden, har vi sammensat et forskerteam, der matcher 

både krav om viden om praksis med digitale teknologier i dagtilbuddet, erfaring med praksisnær 

forskning og tyngde inden for viden om kvalitet og læring i dagtilbud og viden om digitale 

teknologier i professioner i mere bred forstand. Et særligt bidrag til udviklingen af det digitale 

område i dagtilbuddet er vores teoretiske forankring i en teknologiforståelse særligt udviklet til 

professionerne, der er udviklet i forskningsprojektet Technucation (2015), hvis omdrejningspunkt 

er sammenhænge mellem teknologi og situeret praksis. Analysearbejdet sker i samarbejde med 

leder af dette forskningsprojekt, professor Cathrine Hasse, Center for fremtidsteknologi, kultur og 

læreprocesser, IUP, Aarhus Universitet.  

 

I delprojekt 2 ”Leg og læring skal gå hånd i hånd” anvendes et praksisnært forskningsdesign, der 

giver mulighed for at skabe konkret og praksisnær viden om de pædagogiske og læringsmæssige 

effekter af at anvende digitale redskaber i dagtilbud.  

 

I delprojektet er dette praksisnære forskningsdesign udviklet i samarbejde med et 

dagtilbudsnetværk med pædagogisk personale, konsulenter og ledere. Som forskere indgår vi i 

netværket, og det har fungeret som udgangspunkt for udvælgelse af case-studier, hvor praktikere 

og forskere i fælleskab sætter fokus på, hvorledes digitale redskaber kan understøtte børns leg og 

læring samt hvorvidt og hvordan kvaliteten af det pædagogiske arbejde øges ved brugen af 

digitale redskaber. Alle casene er rettet mod konkrete aktiviteter og tiltag i en pædagogisk praksis 

og er udviklet og designet af aktører og forskere i fællesskab. Casene aktualiserer delprojektets 
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område samtidig med at forskerne sikrer sig, at casene retter sig mod aktiviteter, der bidrager til 

belysning af de grundlæggende forskningsspørgsmål omkring læring, kvalitet og teknologi. 

 

Der er tale en praksisnær undersøgelsesstrategi, hvor pædagogisk personale, konsulenter og 

ledere indgår som aktører i tæt samarbejde med deltagende forskere. Der er tale om udvikling af 

professionsviden, som både rummer viden om praksis og viden om professionen. For aktørerne 

har projektet karakter af et udviklingsprojekt, der belyser, hvad der virker/ikke-virker i praksis, og 

hvad der skal udvikles. Forskerne har samtidig nogle overordnede forskningsspørgsmål, der skal 

besvares. Til det formål er indsamlet en bred vifte af kvalitative data i form af cases, video-

dokumentation, observationer samt interviews. Det er intentionen, at det samlede datamateriale 

sikrer både analysens og fortolkningens fremdrift. 

 

2. Konklusioner  
Arbejdet med og udbredelsen af digitale redskaber i dagtilbud skal anskues i et kultur- og 

læringsperspektiv. Fokus skal flyttes fra digitalisering til medialisering, fra en smal 

teknologiforståelse der fokuserer på artefakter og genstande til en bred teknologi- og 

medieforståelse, hvor fokus er rettet mod kontekster, relationer og affordances 

(brugssammenhænge).  

 

I delprojektet er en særlig fokus rettet mod forholdet mellem leg og læring samt udvikling en mere 

eksperimenterende tilgang i pædagogisk praksis. I den forbindelse er det en konklusion, at der skal 

udvikles et andet mediepædagogisk udsigtspunkt, hvis digitale redskaber skal give pædagogisk 

merværdi: Der skal arbejdes med sammenhænge mellem aktiv og passiv teknologiforståelse, samt 

teknologibrug og medialiseringens konsekvenser i en pædagogisk praksis. Teknologier er at 

betragte som kulturkræfter, der grundlæggende virker ind på alle aspekter af leg og læring i dag og 

udfordrer situerede praksisser og relationer. Forholdet mellem tid, sted og rum udfordres: Tid kan 

være synkron eller asynkron. Steder kan være fysiske eller virtuelle. Rum kan være mentale eller 

fysiske. Nye tilstedeværelses- og praksisformer tilbydes. Det udfordrer pædagoger, konsulenter og 

ledere i en pædagogisk og organisatorisk praksis. 

 

Svar på forsknings- og undersøgelsesspørgsmål  
a) Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?  

De digitale redskabers betydning for børns læring afhænger af i hvilken udstrækning og med 

hvilken systematik, ledelse og personale i den enkelte daginstitution tilgår og arbejder med 

redskaberne i den daglige praksis. Fokus skal i den forbindelse rettes mod, hvorledes digitale 

redskaber kan understøtte udvikling af en mere eksperimenterende tilgang i pædagogisk praksis, 

hvor leg og læring tænkes sammen.  
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En særlig fokus skal rettes mod at arbejde med sammenhænge mellem aktiv og passiv 

teknologiforståelse og –brug samt med medialiseringens konsekvenser i en pædagogisk praksis. 

De digitale redskaber appellerer til børns nysgerrighed, leg og lærelyst. Det pædagogiske 

personale skal gøres i stand til at favne, understøtte og rammesætte børns leg og læring og med 

inddragelse af digitale redskaber, når det giver mening. Det kræver, at det pædagogiske personale 

er i stand til at indgå i forskellige pædagogiske positioner og roller i forhold til børnene og 

samtidig arbejder reflekteret med børnenes udtryk og frembringelser.  

 

b) Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt 

understøtte børns trivsel, udvikling og læring?  

De digitale redskaber kan betragtes som ressourcer, der kan tilføre pædagogisk merværdi og 

således både kan understøtte børns trivsel, udvikling og læring og samtidig udfordre den 

pædagogiske praksis. De digitale redskaber har forcer og styrker i forhold til at understøtte børns 

eksperimenter, undersøgelse og leg, fastholde og genkalde oplevelser og læringsspor, kombinere 

forskellige midler og metoder, rette børns fokus mod omverdenen, opmuntre børns læring 

gennem muligheden for gentagelse og nye forsøg samt forbinde og formidle mellem børnenes to 

verdner – institution og familie. 

 

Digitale redskaber er teknologier, som kan betragtes som kulturkræfter, der virker ind på alle 

aspekter af trivsel, leg og læring i dag. Et særligt kendetegn er, at disse på forskellig måde 

udfordrer forholdet mellem tid, sted og rum. Tid er synkron eller asynkron, analog eller digital. 

Steder kan være fysiske eller virtuelle. Rum kan være mentale eller fysiske. Dette inviterer til 

andre tilstedeværelses-, samværs- og praksisformer. Dette skal medtænkes i forbindelse med 

udvikling af pædagogiske praksis i dag.  

 

c) Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte? 

De digitale redskaber kan inddrages i alle aspekter af børns læring og er som sådan ikke 

anderledes end alle andre kendte redskaber i pædagogisk praksis. Det springende punkt og det 

som har den største betydning, er det pædagogiske personale, som gennem rammesætning og 

relevant udviklingsstøtte kan bringe de digitale redskaber i anvendelse.  

Digitale redskaber kan tilføre pædagogisk merværdi, hvis de inddrages som ressourcer, der både 

understøtter og udfordrer den pædagogiske praksis. Dette kræver udvikling af en bred teknologi- 

og medieforståelse samt en særlig fokus på forholdet mellem tid, sted og rum i den pædagogiske 

praksis. 

 

d) Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?  

De digitale redskaber giver nye muligheder i det pædagogiske arbejde. På den anden side kan de 

ikke betragtes som trylleformularer, der til hver en tid kan give pædagogisk merværdi. De skal 
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udvælges med omhu og på en reflekterende måde. Samtidig skal det medtænkes, at digitale 

medier allerede er integreret i mange børns hverdagsliv. Det er en særlig udfordring af bygge bro 

mellem børns mediebrug i familien og mediebrug i en pædagogisk praksis. Digitale redskaber kan 

bidrage til at øge kvaliteten i pædagogisk arbejde i form af styrkelse af børns læring, leg og 

eksperimenter, herunder udvikling af formaliserede og eksperimenterende fællesskaber mellem 

børn og mellem børn og det pædagogiske personale. Digitale redskaber kan i dag bidrage til at 

møde og forstå børnene, deres erfarings- og livsverden. 

 

e) Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som 

markedet kan levere?    

Den teknologiske og mediemæssige udvikling accelerer med en stigende forandringshastighed, og 
oftest er de digitale ressourcer udviklet til andet end pædagogik brug. Der udvikles til stadighed 
nye devices, digitale platforme og apps. Der udvikles til stadighed nye præsentations-, 
produktions- og kommunikationsformer. Nye multimodale formater er under udvikling.  Denne 
kompleksitet er vanskelig at omsætte til kvalificerede valg i en pædagogisk praksis. Samtidig 
mangler der ofte enkle og funktionelle løsninger, som ikke kræver særlige tekniske og 
håndværksmæssige forudsætninger. Der kan tillige lokaliseres en kløft mellem udbud og 
efterspørgsel hvad angår kompatibilitet og sikkerhed. Endelig må det konstateres, at mange 
digitale ressourcer ikke lever op til pædagogiske standarder hvad angår kvalitet og æstetik. 
 

I relation til vores forsknings- og undersøgelsesspørgsmål kan vi tillige udpege nogle centrale 

temaer, som tegner sig i det samlede datamateriale samt pege på følgende konklusioner i relation 

til de enkelte temaer: 

 

1. Børneperspektivet 

 Børn har lyst til at eksperimentere og udfordre sig selv i både uformelle og formelle 

fælleskaber. Det er en måde at skærpe nysgerrighed og sanseapparat på. De voksne skal 

give rum til og understøtte dette. 

2. Pædagogiske positioner  

 Digitale teknologier skærper betydningen af at tænke i forskellige pædagogiske positioner. 

Der kan lokaliseres fire pædagogiske positioner som på forskellig vis udfordrer relationen 

mellem barn og voksen 

3. Digitale redskaber i pædagogisk praksis 

 Digitale teknologier kan fastholde og genkalde oplevelser og læringsspor i en pædagogisk 

praksis. Især de fælles oplevelser og de fælles hukommelsesspor understøttes. Barnets 

nysgerrighed skærpes og forskellige sanser udfordres. 

4. Digitale redskaber forbinder rum 

 Digitale teknologier kan understøtte den daglige kommunikation mellem børn, forældre og 

pædagoger – og mellem hjem og institution. På tværs af institutionelle rum sættes ord på 

hverdagens praksisser. Forholdet mellem tid, sted og rum udfordres. 
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5. Ledelsesperspektivet  

 Den ledelsesmæssige bevågenhed har særlig betydning i forbindelse med udbredelse af 

digitale redskaber i dagtilbud. Den daglige leder skal understøtte pædagogerne i processen 

med implementeringen samt sikre udvikling af organisatorisk kapacitet. 

6. Udbud og valg af digitale ressourcer  

 Udbredelse af digitale ressourcer i dagtilbud er forbundet med store teknologiske 

udfordringer. Der er en kløft mellem udbud og efterspørgsel hvad angår kompatibilitet og 

sikkerhed. Tilgængelighed og kvalitet efterspørges af dagtilbuddene. 

 

3. Viden på området  
Der er en særlig fokus på forholdet mellem leg og læring i den pædagogiske praksis. Børn er i dag 

præget af deres digitale mediebrug, og det har særlig betydning for deres leg. Legen har ændret 

karakter og digitale redskaber indgår som naturlige nærmest usynlige elementer i hverdagen 

(Rönnberg 2010 og Johansen 2014). Det er i dag en udbredt viden, at for børn i dagtilbudsalderen 

foregår den naturlige tilgang til verdenen gennem leg. Derfor er det afgørende, at læring i 

dagtilbud tager udgangspunkt i legen – og i den sammenhæng kan digitale redskaber understøtte 

en eksperimenterende tilgang.    

Børnenes læring, udvikling og trivsel styrkes når de får mulighed for at handle, eksperimentere og 
afprøve deres egne ideer med hjælp fra det pædagogiske personale. Derfor er det fremmende for 
børnenes læring og trivsel, når de digitale redskaber sætter fokus på børnenes aktive brug af disse. 
Børn har i et lærings- og lege perspektiv brug for at sætte deres allerede etablerede viden i spil og 
for at kunne eksperimentere i et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at blive guidet og vejledt. 
Læring kan defineres som en proces, der resulterer i adfærds, holdnings- og værdiændringer i et 
menneske (Hermansen, 1996). Læring er kontekstuel og indlejret i de sociokulturelle 
sammenhænge og praksisfællesskaber, hvori deltagelsen udfolder sig (Lave og Wenger, 2003). Og 
det er afgørende, at læringsindholdet er afstemt i forhold til det den lærende kan i forvejen 
(Vygotskij, 1982).  
 
Børn er i høj grad kropslige, emotionelle, sanselige og meningssøgende og -skabende. De lærer 
gennem at bruge deres forskellige sanser, og tilegner sig erfaringer og viden gennem egne aktive 
handlinger, og deres følelsesmæssige og opmærksomhedsmæssige tilstand har afgørende 
betydning for deres sundhed, trivsel og læring. Lige såvel som, at de i udtalt grad er menings- og 
betydningssøgende, og leder efter meninger og betydninger i den verden de lever i, og er i fuld 
gang med at tilegne sig og være deltager i og medskaber af (Gulløv, 1999), hvilket betyder at 
meningsfuldhed og oplevet relevans for barnet har afgørende betydning for deres trivsel, 
sundhed, engagement og læring. Desuden har de relationer, børnene indgår i, fundamental 
betydning for deres læring, både til de voksne og til de andre børn (Bae, 2004).   
 
Legen har en afgørende betydning for børnene på mange punkter. I legen både tilegner og skaber 

børnene kultur, og børnene skaber relationer, og konstruerer identitet, mening og betydning, 
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samt bearbejder og udtrykker indtryk fra deres hverdagsliv i både familie og daginstitution. 

Børnenes adgang til lege- og børnekulturen i daginstitutionen har således vidtrækkende 

konsekvenser for børnene, og deltagelsesmuligheder i lege- og børnekulturen, og det enkelte 

barns position i denne børne- og legekultur har stor betydning for, hvordan barnet har det og 

fungerer; barnets mentale sundhed og trivsel. De indbyrdes relationer og venskabs- og 

kammeratskabsdannelser har en meget væsentlig betydning for børnene, og børne- og 

legekulturen udgør et helt centralt livs- og læringsmiljø set fra børnenes perspektiv (Sigsgaard, 

2001; Andersen og Kampmann, 2002, Hirsh-Pasek et al 2009). 

 

Erfaringer fra udviklingsprojekter (Søndergaard 2009 og Søndergaard & Støvelbæk 2012) viser, at 

digitale teknologiger kan understøtte børns lyst og motivation for at undersøge faglige temaer, 

f.eks. pædagogiske forløb hvor børn er ude i naturen og undersøger fauna og flora på 

eksperimenterende måder. Eller digitale værktøjer indgår i børns bevægelseslege, så som 

fangelege og findelege.         

 

Det er begrænset, hvad der findes af international eller national forskning rettet direkte mod 

digitale redskabers betydning for kvaliteten af læringsmiljøerne. Nævnes skal dog de norske 

forskere Knudsen og Ødegaard, der har vist hvordan børns produktion af digitale billeder kan åbne 

for flere og bredere deltagelses- og kommunikationsmuligheder for børnene (Knudsen 2011).   

Interessant i denne forskningssammenhæng er også påpegningen af sammenhænge mellem 

kvalitet og blik for barnets perspektiv. Kvalitet er også at sikre trivsel, udvikling og læring gennem 

barnets foretrukne aktivitet leg. Meningsfuld brug at digitale redskaber i dagtilbud retter sig 

derfor mod barnet og børnefællesskabernes inddragelse af teknologier i deres legende aktiviteter. 

Dette kræver en stadig fastholden af barnets perspektiv i udviklings- og forskningsprocessen 

(Petersen 2015).  

 

Anvendelsen af digitale redskaber giver børn mulighed for at artikulere og videreformidle deres 

hverdagsliv i dagtilbuddet. At anlægge et barnets perspektiv og at involvere børn i udvikling af 

deres hverdagsliv giver de professionelle et vigtigt indblik i, hvad børn tillægger betydning. De 

digitale redskaber skaber nye kommunikations og udviklingsveje for børnene og åbner en verden 

af viden om børnene, af børnene for de voksne (Kornerup 2015).  Interessant i denne 

sammenhæng er også at betone betydningen af, at børn lærer med hele deres krop, og at det er 

vigtigt at tænke kroppen ind i tilrettelæggelsen af læringsmiljøerne. Mindre børn er ikke verbale i 

samme grad som større børn, og de har brug for at bevæge sig, for at lære (embodied kognition). 

Ved f.eks. at give børn et kamera, kan børn bevæge sig gennem deres hverdagsliv, mens de 

dokumenterer og fortæller historier om sig selv og deres hverdag i dagtilbuddet.  Det er en 

udbredt erfaring, at disse kreative og eksperimenterende leg- og lærings aktiviteter har en særlig 

betydning for roller og relationer mellem børn og det pædagogiske personale (Thestrup 2011). 
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Nyere amerikansk psykologisk forskning peger endvidere på, at digitale medier har en udpræget 

tendens til at styre og forstyrre menneskelige relationer og præger barnets normale udvikling i 

uheldig retning, og nyere amerikansk hjerneforskning påpeger at overdreven brug af tablet 

hæmmer hjernens naturlige udvikling (Steiner-Adair 2014). Derfor er det vigtigt, at alle sanser 

bringes i spil ved brugen af digitale redskaber i lege- og læringssammenhænge.   

En af de store problematikker der beskrives af det pædagogiske personale i dagtilbudsområdet, er 

ikke så meget den teknologiske anvendelse, men snarer hvordan didaktikken bliver det styrende 

element frem for teknikken.  Det vil sige, at teknikken i højere grad bliver et hjælperedskab til 

diverse didaktiske aktiviteter. (Rambøll Management Consulting, 2014). Heroverfor vil vi pege på 

betydningen af, at teknologien udforskes og bringes i spil i relation til udvikling af en 

mediepædagogisk praksis (Hasse 2012; 2015, Hjarvard 2013) 

 

Teknologiforståelse i professionerne er anderledes end traditionel teknologiforståelse, fordi 

professionernes arbejde handler om mennesker i pædagogiske kontekster. Teknologier forstås 

derfor som en kulturkraft, der er medspillere i udfoldelsen at den situerede praksis (Borgman 

2006, Hasse 2015). At arbejde med teknologier i det pædagogiske arbejde på en refleksiv måde 

kræver derfor ikke kun analytisk blik for praksis, men også for teknologiernes agens i praksis. 

Teknologiforståelse er derfor både viden om teknologiers design og affordances (Gibson 1979, 

Brok 2014, Gibson 1979, Hasse 2015), viden om praksis med teknologier og en mere overordnet 

forståelse af hvordan teknologier påvirker det pædagogiske arbejde.   

 

Erfaringerne fra Technucation projektet viser, at teknologierne i mere overordnet forstand 

påvirker professionernes arbejde og er med til at forme en ny professionsfaglighed (Hasse og Gars 

2015). Dette ses for eksempel ved nye kommunikationsformer og ved nye måder at håndtere 

viden, læring og dokumentation på.  

 

Når brug af digitale redskaber skal indføjes i den pædagogiske praksis, skal det gøres i samspil med 

international forskning om kvalitet og om læring i dagtilbud. Den internationale forskning peger 

alle samlet på, at børns læringsmuligheder, og især udsatte børn, knytter sig til bl.a. følgende 

væsentlige forhold, der ses i høj kvalitets institutioner. Disse forhold vedrører personalets 

uddannelse, deres interaktioner med børnene, deres evne til at forholde sig spørgende og 

undersøgende i forhold til børnenes spørgsmål og derudover deres evne til at integrere og 

forholde sig til læreplantemaerne i tilrettelæggelsen af læringsmiljøerne (Christoffersen 2014, 

OECD 2007, Sheridan 2009, Sylva 2010).  

 

Der er der dog ingen tvivl om, at 0-6 børnenes læringsformer i særlig grad er kropslige i højere 

grad end verbale udtryksformer.  Arbejde med digitale redskaber i dagtilbud må derfor i høj grad 

medtænke og udvikle forståelser for sammenhænge mellem digitale teknologier, børns 

bevægelsesudtryk og deres motoriske udvikling. Interessant i denne forskningssammenhæng er 
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påpegningen af sammenhænge mellem kvalitet og blik for barnets perspektiv. Kvalitet er også at 

sikre trivsel, udvikling og læring gennem barnets foretrukne aktivitet leg. Meningsfuld brug at 

digitale redskaber i dagtilbud retter sig derfor mod barnet og børnefællesskabernes inddragelse af 

teknologier i deres legende aktiviteter. Dette kræver en stadig fastholden af barnets perspektiv i 

udviklings- og forskningsprocessen (Petersen, 2015).  

 

Relationel ekspertise beskriver en professionel kompetence til at anvende egen og andres viden i 

en kollektiv professionel kontekst. En ekspertise, der udvikles gennem konstituering af et fælles 

sprog, der rummer den kollektive viden og det fælles sprog, der udvikles i professionsfaglige 

fællesskaber. Gennem forskningsprocesser, hvor de pædagogiske medarbejdere samarbejder med 

forskerne om udvikling og analyse af case-studier, bidrages der til at udvikle disse kompetencer. 

Blandt andet med et særligt fokus på hvilket betydning begrebet affordances og andre 

nøglebegreber har i en konkret pædagogisk praksis, når der skal udvikles en mediepædagogisk og 

– didaktisk forståelse af feltet. 

 

4. Undersøgelsesdesign  

Det er en ambition at udvikle en forskningsstrategi, der er anvendelig til kvalificering af 

praksisnære forsknings- og udviklingsopgaver, hvor praksisviden, professionsviden og 

videnskabelig viden indgår som ligeværdige vidensformer, der producerer forskellige typer viden.  

 

I delprojekt 2 anvendes en praksisnær forskningsstrategi og et undersøgelsesdesign, der 

implicerer en dynamisk forståelse af forholdet mellem teori og praksis. Det betyder, at teori, 

praksis(felt) og metode gensidigt betragtes som drivkræfter i hele forskningsprocessen. Der er tale 

om et forskningsdesign, der er praksisnært, og hvor ”forskning og praksis bringes sammen” og 

tilfører ny viden til både forskningsdelen og praksisfeltet.  En særlig fokus rettet mod at anvende 

en kvalitativ tilgang, der er i stand til at afdække og beskrive egenskaber og årsagssammenhænge 

med det overordnede formål at forstå, forklare og belyse tendenser i et givent datamateriale. 

(Hasse, 2011) 

I delprojekt 2 anvendes casestudiet både som praksisnær forskningsstrategi, der benyttes til at 

producere forskningsviden, og som udviklingsværktøj, der giver de deltagende aktører mulighed 

for at arbejde med praksisrefleksion og som sikrer et lokalt udviklingsperspektiv. Gennem hele 

forskningsprocessen har vi til stadig arbejdet med betydningen af dette dobbelte perspektiv. 

 

Ordet ”case” stammer fra det latinske ord ”casus”, som betyder ”tilfælde”. Casestudiet er en 

metode og en arbejdsform, der giver os mulighed for at undersøge enkeltstående og konkrete 

hændelser, og som giver os mulighed for at forstå og forklare egenskaber og årsagssammenhænge 

(Ramian 2012). Casestudiet er en måde at arbejde videnskabeligt på og kan sikre, at vi på et 

systematisk grundlag skaber erkendelse og anvender metoder, der er valide og troværdige. 

Casestudiet betegnes også som ”det konkretes videnskab” (Flyvbjerg, 1991). 
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Casestudiet er at betragte som en eksplorativ forskningsstrategi, en metodologi, der sætter fokus 

på forholdet mellem teori, felt og metode og som arbejder med, at forskningen tager 

udgangspunkt i studiet af et felt og ikke af et problem. Der er således tale om en 

forskningsstrategi, der stiller særlige krav til, at forskeren udvikler og håndterer en analysestrategi, 

der både favner den teoretiske forforståelse og som samtidig rummer en særlig sensibilitet 

overfor, hvad der rører sig i praksis. I forskningsprocessen skal dette til stadighed influere på valg 

af teori og metode. 

 

I delprojekt 2 har forskerteamet løbende reflekteret over denne forskningsstrategi og samtidig 

anvendt forskellige forskningspositioner og -roller i relation til genstandsfeltet. Vi har arbejdet 

med ”nærhed” og ”distance” i relation til feltet for at kvalificere videns-indsamlingen, og vi har i 

den forbindelse arbejdet med en klar definition af arbejdsroller. Forskere, der var nært knyttet til 

genstandsfeltet fungerer samtidig som forskningsgenstand for de forskere, som har en mere 

distanceret tilgang. Dette giver nye blikke på datamaterialet og giver hermed mulighed for at 

”overraske datamaterialet” (Ehn og Löfgren, 2006).  

 

Casestudiet som udviklingsværktøj retter sig mod de deltagende aktører i projektet og belyser, 

hvorledes casestudiet understøtter udviklingen af praksis og praksisrefleksion. Casestudiet er en 

enkel og funktionel metode, der giver deltagende aktører mulighed for at udvikle et ”helikopter-

perspektiv” på egen praksis. Alle involverede aktører bidrager til udvikling af et fælles 

refleksionsrum, der giver ny praksisviden og professionsindsigt. I projektet er blevet designet 

cases, der rummer konkrete aktiviteter. De skal alle udtrykke, at ”nogle gør noget med nogen”, og 

de skal rumme et udfordrings- og udviklingsperspektiv. De skal alle udtrykke ønsket om at ændre 

og udvikle. 

 

Udvikling og design af cases beror på følgende: Praksisnære cases skal både belyse de 

forskningsspørgsmål, der skal undersøges, og samtidig fungere som omdrejningspunkt for 

praksisrefleksion med deltagende aktører. Nogle cases er især initierede af forskerne og 

forskningsspørgsmålene, andre cases har taget udgangspunkt i konkrete hændelser, aktørerne 

oplever i praksis og som vurderes som betydningsfulde. Her er det en vigtig erfaring, at der 

udvikles et formaliseret samarbejde mellem forskere og aktører, som medvirker til designs, der 

sikrer forskellige blikke på forskningsspørgsmålene og på genstandsfeltet. 

 

Alle cases er designet og afviklet ved hjælp af manualer, der belyser udgangspunkt, antagelse samt 

overvejelser om forløbets mål, form og indhold. Alle cases er dokumenteret ved hjælp af video, 

nogle har det pædagogiske personale optaget, andre er optaget af børn. Nogle er redigerede, 

andre er uredigerede. Forskerne har også i vidt omfang dokumenteret arbejdet med lyd-, billed- 

og videooptagelser. Aktørerne bruger video som en måde belyse konkrete problemstillinger, der 

skal fungere som omdrejningspunkt for fælles praksisrefleksion (hvad virker, hvad virker ikke?). 
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Forskerne benytter samtidig video som datamateriale, når forsknings- og undersøgelsesspørgsmål 

skal belyses. 

 

I forbindelse med praksisrefleksionen er anvendt en analysemetode, der sikrer, at forskellige 

tilgange til og forståelser af praksis kan belyses. Der er i den forbindelse arbejdet med forholdet 

mellem nærhed og distance i forhold til genstandsfeltet: Der kan være tale om en aktør, der har 

gennemført casen. En anden aktør har observeret og evt. registreret casen. En tredje aktør har 

ikke deltaget i den konkrete case, men har arbejdet med en anden case. Disse forskellige tilgange 

til feltet (og casen) kan bruges til at kvalificere praksisrefleksionen og analysearbejdet. 

 

En særlig fokus har været rettet mod ”antagelsen” som skal sikre, at der arbejdes med en 

problemstilling, der er relevant, konkret og målbar. Antagelsen udpeger en problemstilling og 

peger samtidig på en løsningsmulighed, der efterfølgende afprøves i praksis.  Der er i første 

omgang blevet eksperimenteres med, hvad der kendetegner ”den gode antagelse”. I form af 

første-generations-cases er det blevet eksperimenteret med metoden og de erfaringer, aktørerne 

har gjort sig med at arbejde med praksisrefleksion. 

 

Endelig er analysearbejdet blevet udviklet med forskellige blikke og undervejs i hele 

projektforløbet:  Analyse(I) belyser datamaterialets beskaffenhed og er udviklet i dialog mellem 

deltagende aktører og forskerne. Analyse(II) belyser, hvorfor det ser ud som analyse(I) indikerer og 

rummer forskernes blik på feltet.  I hele projektforløbet er der vekslet mellem analyse(I) og 

analyse(II).  Denne endelige afrapportering er alene et forskeranliggende. Tillige med casestudiet 

er der i projektet anvendt andre kvalitative og metoder. Blandt andet i forbindelse med 

dokumentationsarbejdet i relation til casestudierne, for eksempel interview og 

deltagerobservation.  

 

Gennem hele forskningsprocessen er det løbende blevet drøftet i forskergruppen, hvad der for en 

viden, vi skaber med dette set-up. Design af cases, arbejdet med cases og den efterfølgende fælles 

refleksion giver forskellige typer viden om praksis og professionen. Vi fungerer ikke blot som 

udefrakommende forskere, der iagttager og spørger ind til praksis. Vi er i dialog med praksis, og 

det præger uden tvivl også den type viden, vi skaber. Når aktørerne arbejder med antagelser, er 

det også en type data, der siger noget om deres praksis og professionsforståelse. Når vi arbejder 

med at kvalificere disse antagelser i relation til at få belyst vores forsknings- og 

undersøgelsesspørgsmål, så influerer det også på datamaterialets beskaffenhed. 

 

4.1. Indhentning af data  

I delprojekt 2 deltager pædagogisk personale, kommunale konsulenter og ledere 

(daginstitutionsledere og områdeledere) fra kommunerne: Slagelse, Solrød, Sønderborg, Høje 



13 
 

Taastrup, Roskilde og Haderslev. Kommunerne er udvalgte på netværksmøder og ved udvælgelsen 

er sikret en vis geografisk spredning. 

 

Fra de seks kommuner deltager i alt 25 aktører, og disse har alle på forskellig vis deltaget i arbejdet 

med at udvikle, designe, gennemføre og evaluere i alt 15 cases. Slagelse, Solrød og Sønderborg har 

deltaget i både foråret og efteråret 2015. Høje Taastrup, Roskilde og Haderslev har kun deltaget i 

efteråret 2015. Fra Slagelse deltager pædagogisk personale fra tre institutioner (vuggestue og 

børnehave) samt kommunal konsulent. Fra Solrød deltager en pædagogisk leder samt en pædagog 

fra en enkelt institution (børnehave). Fra Sønderborg deltager pædagogisk personale fra to 

institutioner (vuggestue og børnehave) samt kommunale konsulenter og institutionsledere og 

områdeledere. Fra Høje Taastrup deltager pædagogisk personale fra to institutioner (børnehave) 

samt mediekonsulent, endvidere institutionsledere og områdeleder. Fra Haderslev deltager 

pædagog og konsulent fra en enkelt institution (børnehave). 

 

Alle besøg afvikles ved hjælp af fælles manualer for at sikre en retning i det indsamlede 

datamateriale.  

På første besøg har vi givet en introduktion til projektet; herunder fremlagt en forløbsplan, 
redegjort for Technucation forskningsprojektet samt introduceret til video som pædagogisk 
dokumentation og Podio. På besøget blev der tillige arbejdet med at designe og rammesætte den 
første case.  
 
Efterfølgende har alle institutioner udarbejdet oplæg til cases, som har danner udgangspunkt for 
alle aktiviteter. Der er anvendt manualer til casen samt manual til arbejdet med video-
dokumentation. Alle oplæg til cases ligger på Podio. Undervejs har forskerne været i dialog med 
alle institutioner med henblik på understøtte og facilitere casearbejdet. Alle institutioner er 
efterfølgende blevet besøgt.  Endelig er der afholdt skype-møder i forbindelse med indsamling af 
datamateriale. 
 

På alle besøg er der anvendt lyd og video som dokumentation. Interviews og observation er 

registreret på lyd og video.  Til dokumentation af arbejdet er tillige anvendt lyd og video, som 

aktørerne har optaget og sendt til forskerne. Såvel i redigeret som i uredigeret form. 

Det indsamlede datamateriale er blevet drøftet med ekstern forsker Cathrine Hasse. 
Endvidere er afholdt tre netværksmøder (4.2.15, 18.6.15 og 03.11.15). På første netværksmøde fik 

vi etableret de første samarbejder og caseoplæg. Andet netværksmøde havde status af et 

midtvejsmøde med erfaringsudveksling mellem deltagende aktører. På mødet fik vi også etableret 

kontakt til yderligere tre kommuner. Sidste netværksmøde havde primært til formål at præsentere 

deltagende aktører for de foreløbige forskningsresultater og diskutere datamaterialets 

beskaffenhed og udsigelseskraft. I det lokale netværk blev drøftelserne optaget på lysbånd, og 

disse har også fungeret som datamateriale. 
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5. Analyse  
 

5.1 Børneperspektivet: når det legende og lærende skal gå hånd i hånd 
Den medialisering (Christensen 2013, Hjarvard 2013), der kendetegner hverdagslivet generelt, 
betyder, at digital teknologi er en uadskillelig del af hverdagslivet. Børn vokser i dag op i en 
verden, hvor medialisering er et givent vilkår, og de har ikke kendt til andet. I modsætning til ældre 
generationer, som (for nogens vedkommende) er voksnet op i en barndom uden den form for 
digitale teknologier. 
 
Det betyder på denne ene side, at børn generelt har et ikke-fremmed forhold til den digitale 
teknologi og de digitale redskaber, men det betyder også, at en central arena i barndommen – 
daginstitutionen – må forholde sig til de digitale redskaber. Både som teknologi, men også som et 
uomgængeligt element i den moderne barndom. Der er bassalt set derfor ikke et spørgsmål om, 
hvorvidt de daginstitutioner, hvor personalet forholder sig aktivt og offensivt til digitale redskaber 
og børnenes brug af dem, er på forkant, men snarere som det ofte er tilfældet med pædagogiske 
institutioner, at inddragelsen af de digitale redskaber er udtryk for at det pædagogiske arbejde må 
flytte sig og ændre sig i takt med den samfundsmæssige udvikling, herunder den teknologiske 
udvikling.   
 
I tilfældet med de digitale redskaber presser det sig på i den pædagogiske sektor, fordi de digitale 
redskaber i dag allerede sætter sit præg på børnenes liv i familierne. Vi er således i en situation, 
hvor de digitale redskaber findes allerede i hjemmet, og mange børn bruger dem dagligt. En dansk 
undersøgelse hvor forældre blev spurgt om deres børns brug af digitale medier viste at 9 ud af 10 
børn under syv år anvender digitale medier i hjemmet og at 46% af børnene gør det dagligt 
(Pejstrup 2014). De digitale redskaber er også en del af børnenes liv på en anden måde, nemlig i 
form af forældrenes brug af digitale redskaber. Denne brug er mangesidet og mangfoldig, men 
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kendetegnet ved at være helt integreret i hverdagen og en del af mange forskellige slags 
praksisser i familierne. I en amerikansk observationsundersøgelse af 55 forældre med børn på 
fastfoodrestaurant (Radesky m.fl. 2014) viste, at 40 forældre havde deres mobiltelefon fremme på 
restauranten, og i 16 tilfælde var forældrene kontinuert mere optagede af deres mobiltelefon end 
deres barn. Flere børn reagerende udadvendt og forsøgte at fange forældrenes opmærksomhed, 
mens andre børn reagerede indadvendt og opgav kontakten til forældrene. Forældrene reagerede 
med enten ignorering eller aggression. 
 

Erfaringer i dette projekt viser, at børn i daginstitutioner generelt set har lyst til at eksperimentere 

og udfordre sig selv i både uformelle og formelle fælleskaber. De digitale redskaber synes at 

skærpe nysgerrighed og udfordre børnenes sanseapparat og befordre deres lærelyst. Til en vis 

udstrækning synes børnenes parathed til at anvende digitale redskaber ikke altid at blive 

modsvaret af det pædagogiske personales parathed til eller mulighed for at give rum til og 

understøtte dette. Dog er medarbejderne, som har deltaget i dette projekt netop kendetegnet ved 

at arbejde systematisk med at understøtte børnenes læring og gennem inddragelse af digitale 

redskaber. 

Et eksempel på de digitales redskabers betydning for børnenes lærelyst og initiativ kan iagttages i 
datamaterialet, når der arbejdes med film. Når børn optager film, hvor de fortæller noget og/eller 
instruerer andre børn, f.eks. når de synger eller laver bevægelseslege, sker der noget andet, i og 
med børn ser børn gøre noget sammen. Det appellerer til dem på en direkte måde. De forholder 
sig aktivt og interesseret.  De husker det på en anden måde.  I en institution var der eksempelvis 
flere af de børn, som normalt ikke synger med i den daglige rundkreds, som gladeligt sang med, 
når de hørte en optagelse af børnene selv. 
 
Det digitale redskab kan dermed understøtte og fastholde, at børn oplever det som spændende og 
fascinerende at være en del af et fælleskab. Som i legen er børnene optaget af hinanden, de ser sig 
selv og andre børn de kender, ligesom sådanne optagelser giver mulighed for direkte identifikation 
og spejling af dem selv. En pædagog beskriver denne fascination på denne måde:  ”Børnene 
fascineres af at se sig selv, se de andre og omverdenen – og være en del af det”.1 
 
Ellers peger datamaterialet på, at der er forskel på, hvad børn og voksne gør med de digitale 
redskaber, f.eks. når børn og pædagoger tager billeder. Børnenes perspektiv på verdenen 
tydeliggøres. Børn synes at være optaget af detaljen, mens det pædagogiske personale typisk er 
optaget af helheden. På en tur tager børn billeder af gummistøvler, pædagogen tager billeder af 
omgivelserne. Digitale redskaber kan således anvendes til at blive klogere på, hvorledes børnene 
opfatter og ser på verdenen, når de producerer materiale med digitale redskaber.   
 
Det fremhæves i datamaterialet, at eksempelvis billeder ikke kan stå alene, som udtryk for 
børnenes perspektiv på verden. Her er samtalen mellem de pædagogisk medarbejdere og børnene 
meget vigtig. Børnene har brug for hjælp til at formulere sig om de oplevelser og erfaringer, de har 
gjort sig. Det pædagogiske personale kan bruge samtalerne til at forstå, hvad børnenes 

                                                           
1 Det kunne være et tema, som skulle udforskes dybere. Hvad er det for processer der foregår, når børn fascineres af 
optagelse af sig selv og de andre børn i en daginstitutionssammenhæng? Og hvordan skal dette fænomen forstås og 
beskrives?   
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frembringelser er udtryk for. I denne sammenhæng er det også centralt at medtænke, at børnene 
har forskellige udgangspunkter (socialt og kulturelt), og det spiller også en rolle for deres tilgang 
og forståelse af dem selv og deres verden. 

 

 
 
 

 

5.2 Digitale redskaber i pædagogisk praksis 
Det fremgår af datamaterialet, at de digitale redskaber kan forstås som redskaber med mange 
åbne muligheder, som kan bringes i anvendelse i mange sammenhænge og anvendes, både som 
de er tiltænkt fra producenternes side, men kan også bringes i spil i forhold til hidtil ukendte 
områder, hvilket kan styrkes, når medarbejderne har fortrolighed og kendskab til medierne. 
De digitale redskaber lægger op til eksperimenter og undersøgelser. Det er muligt at prøve sig 
frem, og det er eksempelvis muligt at tage et uendelig antal billeder eller filmoptagelser. Der er 
ikke de samme begrænsninger, som i mange andre ressourcer, hvor knaphed næsten altid er et 
problem.  
 
Desuden repræsenterer de digitale redskaber en hurtighed, som er særlig set i relation til mange 
andre redskaber og processer, som kendetegner hverdagen i en daginstitution. Optagelser af lyd, 
og billede er eksempelvis umiddelbart til rådighed og tilgængelige for redigering eller inddragelse i 
nye aktiviteter og processer. Det giver nogle andre muligheder end eksempelvis barnet eget 
maleri, som først skal tørre inden man kan foretage sig noget med det, mens det digitale maleri er 
tilgængeligt med det samme og kan gemmes i et utal af versioner2. Det hurtige element er også 
tydeligt i form af muligheden for umiddelbart at søge viden, information og andet når behovet 
opstår.  
 

                                                           
2 Dette er ikke et argument for eller imod traditionelt eller digitalt maleri. Det er blot ment som et illustrativ eksempel 
på hvad der karakteriserer de digitale redskaber.  
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Digitale teknologier kan fastholde og genkalde oplevelser og læringsspor i en pædagogisk praksis. 
Digitale redskaber giver desuden mulighed for at genkalde sig oplevelser og viderebringe dem. 
Fælles oplevelser og de her af følgende fælles hukommelsesspor understøttes. Barnets 
nysgerrighed skærpes og forskellige sanser udfordres. Eksempelvis får filmede aktiviteter en anden 
slags eksistens, hvor man kan kigge udefra på det børn og personale selv har oplevet indefra. 
De digitale redskaber er multimodale, og giver mulighed for at forskellige midler og metoder kan 
kombineres og benyttes på samme tid. Handlinger kan fastholdes og formidles på andre måder 
end de ellers dominerende sproglige og verbale udtryksformer. Billeder og filmoptagelser taler til 
flere sanser på en gang og kan appellerer til og opfattes af børn og voksne på andre måder end 
sproget alene.  Det giver mulighed for at differentiere og understøtte udviklingen af forskellige 
læringsstile hos børnene. 
 
Digitale redskaber kan være med til at styrke børnenes opmærksomhed i forhold til omverdenen. 
Børn, der går på opdagelse efter lyde eller ting som de kan registrere med digitale redskaber, vil 
kunne få udviklet et fokuseret blik på verden omkring dem. De digitale redskaber stiller en række 
nye handlemuligheder til rådighed for børnene og det pædagogiske personale, og udvider på 
denne måde de muligheder for mangfoldighed i udtryk og handlinger i det daglige arbejde i 
dagsinstitutionen. De digitale redskaber kan gennem deres anvendelse være fællesskabs-
producerende og inkluderende. Det er muligt at finde opgaver, som kan bidrage til det fælles og 
som kan udfordre det enkelte barns muligheder og potentialer. Det vil ofte være muligt at 
organisere det pædagogiske arbejde med digitale redskaber således, at udsatte børn kan finde en 
placering i fællesskabet. Et barn kan eksempelvis være fotograf på en tur eller filme at de andre 
filmer. 
 
De digitale redskaber besidder nogle egenskaber, som muliggør og understøtter det 
eksperimenterende og legende. Det er muligt at umiddelbart at finde viden og materiale om stort 
set alle slags temaer, og de digitale redskaber er konstrueret som et undersøgelsesredskab, som 
både børn og medarbejdere sammen og hver for sig kan anvende.  Dertil kommer, at de digitale 
redskaber kan fungere som arkiv over viden og de frembringelser og produkter som børn og 
medarbejdere selv skaber. På denne måde giver de digitale redskaber mulighed for at børn 
pædagogisk personale kan etablere fælles undersøgelsesprojekter, hvor de voksne kan 
rammesætte børnenes læreprocesser, således at de svarer til børnenes nærmeste udviklingszone 
(Vygotskij, 1982).  
 
Desuden fremgår det af datamaterialet, at de digitale redskaber besidder, hvad der kan betegnes 
som tålmodighed eller tolerance, forstået på den måde at børnene altid kan få et nyt forsøg uden 
nogen form for irritation og ofte fuldt af opmuntring. Denne mulighed for at forsøge sig mange 
gange kan med det pædagogiske personales udviklingsstøtte bidrage til at udvikle børnenes 
bevidsthed omkring deres egen læring og måder at lære på, fordi det kan anskueliggøre hvordan 
de foretager undersøgelser. Hertil kommer at børnene også kan lære af hinanden, således som det 
også ofte sker i børnenes liv i familien uden for daginstitutionens rammer.    
 

5.3 Digitale redskaber forbinder rum 
I det samlede datamateriale er der en klar tendens, at digitale redskaber forbinder rum på nye og 
anderledes måder: Digitale teknologier kan understøtte den daglige kommunikation mellem børn, 
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forældre og pædagogisk personale – mellem hjem og institution. På tværs af institutionelle rum 
sættes ord på hverdagens praksisser. Forholdet mellem tid, sted og rum udfordres. De digitale 
redskabers muligheder for hurtig og nem dokumentation udvider muligheden for at inddrage eller 
delagtigøre andre i det bliver skabt i institutionen.   
 
Det er et kendetegn ved digitale teknologier, at kommunikationen ved hjælp af disse redskaber 
ikke på samme måde er bundet til sted, tid og rum. Det betyder, at informationer ikke behøver at 
blive læst samtidig med at de bliver afsendt og information omkring børnenes institutionsliv kan 
ligge tilgængelig for forældrene, således at de eksempelvis kan finde svar på praktiske spørgsmål 
på de tidspunkter de selv har brug for dem og mulighed for at opsøge informationerne. 
Bygger bro mellem hjem, barn og institution. Enkelt og ligetil. Giver personalet indblik i barnets 
hverdagsliv og i hjemmet. Forældrene deltager som aktører. Forældre og børn får mulighed for at 
bidrage med ”noget”. En måde at sætte ord på hverdagens praksisser på tværs af institutionelle 
rum.  
 
Forbindelsen mellem institution og hjem kan styrkes, fordi det er enklere at udveksle 
informationer og viden og delagtiggøre hinanden. Børn og forældre kan uploade og dele billeder 
om deres fælles liv, som elles er opdelt og institutionaliseret. Sproglig kommunikation mellem 
hjem og institutionen kan afkoble nogle børn på grund af deres manglende kulturteknikker. Digital 
kommunikation kan kvalificere den nødvendige og daglige kommunikation. 
 
Det er forholdsvis ukompliceret at få forældrene til at bidrage til det pædagogiske arbejde med 
digitale frembringelser. Det kan være at sende et billede af hovedøren i familiens hus, når man 
arbejder med ”min familie”. At skabe denne sammenhæng mellem hjem og institution er også 
læringsfremmende. (Melhuich et al 2003, Epstein 2009, Taggart 2012). Erfaringer viser dog, at ikke 
alle forældre bruger de digitale redskaber lige meget og at det er vigtigt at det pædagogiske 
personale ikke tror at digital kommunikation helt kan erstatte den daglige mundtlige kontakt. For 
det fleste forældre er denne kommunikation den vigtigste, men den digitale kommunikation kan 
understøtte den daglige kontakt, således at den bliver mere fokuseret på børnene og deres 
hverdag og ikke behøver at forholde sig så meget til praktiske informationer, som ligger 
tilgængeligt digitalt. (Smidt og Krogh 2015)    
 
Muligheden for at gøre foto og film tilgængelige er et stort fremskridt i kommunikationen og 
formidlingen mellem hjem og institution. For forældrene giver det dem mulighed for at kigge på 
billeder fra hverdagen i institutionen og dermed få et bedre indtryk af hvad deres eget barn og 
andre børn har lavet i institutionen i løbet af dagen, de sidste par dage eller i den forgangne uge. 
Billederne kan studeres af forældrene selv, men også sammen med børnene og børnene har den 
fordel at de selv har været der og kan afkode billedet i en oplevet og erfaret sammenhæng, og 
giver dem en hjælpende hånd i forhold til at berette for forældrene hvad der er sket i 
daginstitutionen.  
 
På denne måde bliver billedet et fælles tredje og bindeled i kommunikationen mellem forældre og  
børn og herigennem styrke dialog og samtale i familierne. I den udstrækning at samtaler i familien 
bliver en fast bestanddel af kommunikationen mellem forældre og børn, kan det støtte børnenes 
udvikling af sproglige, narrative og dialogiske kompetencer. Plus det kan være trivselsfremmende 
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for børnene, fordi det giver mulighed for, at børnene får bearbejdet vigtige oplevelser og 
konstrueret en meningsfuld sammenhæng for disse oplevelser. Også i denne kommunikations-
sammenhæng har billederne nogle fordele frem for kommunikation, som kun er sproglig. Billeder 
inkluderer eksempelvis forældre – eksempelvis flygtninge, som ikke har så stærke sproglige 
kompetencer. 
 
De digitale redskaber giver også mulighed for at styrke kommunikationen i forhold til det 
pædagogiske personales faglige arbejde. Forskellige faglige redskaber (observationsskemaer 
eksempelvis) og anden faglig viden kan være tilgængelig for personalet. Ligesom det er muligt i 
større grad og umiddelbart at videndele på tværs af institutioner.  Endelig er der eksempler i 
datamaterialet på, at multimodale medier (herunder lyd og billeder) tilbyder nye produktions- og 
refleksionsformer.  
 

 
 

 
 
 

5.4 Det pædagogiske arbejde og de digitale redskaber  
De digitale redskaber sætter fokus på tre centrale elementer i pædagogisk arbejde: 

 

1) Måden at stille redskaberne til rådighed for børnene på, således at de understøtter og 

udvikler børnenes aktive eksperimenterende handlen og læreprocesser  

2) Tolkningen og forståelsen af børnenes handlinger, reaktioner, tilgange og læring 

3) De digitale redskaber som redskaber til dokumentation og refleksion i forhold til det 

pædagogiske arbejde  
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Ad. 1. Der er en generel tendens til, at der er fokus på de pædagogiske aktiviteter i det 
pædagogiske arbejde (Arenkilde m.fl 2013, Krogh og Smidt 2014), hvorfor store dele af 
hverdagslivet i institutionerne har tendens til at falde uden for det centrale fokus. Og det er vigtigt 
at forholde sig til denne indsnævring af det pædagogiske fokus i relation til digitale redskaber. 
Flere udgivelser (eksempelvis Laursen og Petersen 2014) er et udtryk for, at det især er i forhold til 
de planlagte pædagogiske aktiviteter, at digitale ressourcer anvendes. Datamaterialet viser, at 
måden de digitale redskaber sættes i spil på, betyder at de vokseninitierede pædagogiske 
aktiviteter ofte nyder fortrin frem for de pædagogiske rutiner og legen og børnekulturen.  
 
I forlængelse af at de digitale redskaber ofte knyttes til pædagogiske aktiviteter, er det relevant at 
beskæftige sig med, hvordan det pædagogiske personale stiller opgaver til og organiserer 
aktiviteterne med børnene i forbindelse med de digitale redskaber. Eller med andre ord: Hvad er 
det børnene bliver opfordret til at deltage i af handlinger, når der arbejdes med digitale redskaber. 
Der er en del af de pædagogiske aktiviteter i datamaterialet, som minder om traditionelle 
skoleopgaver, hvor børnene bliver bedt om en bestemt afgrænset voksendefineret opgave 
(eksempelvis at finde billede af en rød brandbil). Den slags opgaver kan det være nødvendigt at 
stille til børnene, men det styrker børnenes læring, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges 
således, at børnene selv har indflydelse på, forståelse af og mulighed for deltagelse og aktiv 
handlen (Skalvik og Skalvik 2007). 
 
Mens datamaterialet viser, at de digitale redskaber i en vis udstrækning lægger op til 
vokseninitierede aktiviteter, er der også eksempler på andre voksenpositioner i det pædagogiske 
arbejde med børn. Og der er størst interesse, når børnene selv får lov til at gøre noget sammen. 
De er mere eksperimenterende, end når den voksne instruerer, hvor der inddrages digitale 
redskaber. Der er i datamaterialet et stærkt ønske om og en udfoldet praksis, hvor der vises 
åbenhed overfor at understøtte børnenes eksperimenterende og legende tilgang til de digitale 
redskaber. Dette er koblet til en erfaring om, at børn udviser størst interesse, når de selv får lov til 
at handle og forholde sig undersøgende og eksperimenterende sammen med andre børn. 
 
Vi har kunnet iagttage fire positioner i en pædagogisk praksis – i relation til at understøtte børns 
leg, trivsel og læring i relation til digitale redskaber:  
 
a) Pædagog går foran barnet 
b) Pædagog går ved siden af barnet 
c) Pædagog går bag ved barnet 
d) At barnet selv styrer de digitale redskaber sammen med andre børn. 
 
De fire positioner beskriver, hvor fremtrædende og tydelig de voksne positioner er i forhold til 
børnene aktiviteter med digitale redskaber. Det er positioner, som det pædagogiske personale 
skal kunne veksle mellem i det konkrete samvær med børnene. Man kan beskrive det som nogle 
frem- og tilbagebevægelser, som skal foretages i relation til de konkrete processer og aktiviteter, 
der foregår i børnegruppen bestemt af de mål der er sat af det pædagogiske personale for den 
konkrete brug af digitale redskaber. Det er således det pædagogiske personales kompetencer til at 
indtage positioner og tildele positioner til børnene, som er udslagsgivende for forløbet af 
børnenes læreprocesser. Der er eksempelvis i datamaterialet flere eksempler på, at det virker 
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befordrende for børnene at personalet, efter at have instrueret børnene og vist dem redskabernes 
muligheder, overlader initiativet til børnene selv, ved helt at træde ud af rummet. Det må anses 
for vigtigt, at det pædagogiske personale kan indtage forskellige positioner og at der er mulighed 
for systematisk refleksion af positionernes betydning for børnenes konkrete læreprocesser for 
børnene.  
 
Lagringen af data betyder at medarbejdernes handlinger også bliver lagret. Det er således muligt 
at bruge lagrede optagelser til faglig refleksion. Hvilken position havde medarbejderen i forhold til 
børnene? Hvad siger medarbejderen? Hvordan forstår børnene det som medarbejderen siger? 
Hvornår griner medarbejderen? Hvornår er medarbejderen stille?  På denne måde kan de digitale 
redskaber være understøttende for den faglige refleksion hos det pædagogiske personale. 
 
Ad 2. Det er et vigtigt arbejdsfelt for det pædagogiske personale at arbejde med tolkningen af 
børnenes handlinger med og brug af de digitale redskaber, således at de på bedste måde kan 
understøtte børnenes udvikling og læring. 
 
Børns aktive brug af digitale redskaber giver en række frembringelser, som kan være svære at 
forstå. Det er derfor et vigtigt spørgsmål om, hvordan medarbejderne skal forholde sig til 
børnenes egne frembringelser (eksempelvis billed- eller lydoptagelser). Det kan eksempelvis være 
kompliceret at afkode en filmoptagelse i forhold til at skelne mellem, hvad der er udtryk for 
barnets eksperimenter, undersøgelse og intention, og hvad der er udtryk for det 
optageprogrammets styring. 
 
Desuden kan det også være en kompliceret tolkningsopgave at forholde sig til barnets fascination 
og interesse omkring digitale redskaber. Hvad handler eksempelvis om interesse for redskaberne 
selv og hvad handler om anvendelse, brug og leg med redskaberne? 
Hvad stiller man op med vuggestuebarnet, som vil se den samme optagelse af en fejemaskine igen 
og igen? Hvad er det barnet fascineres af? Hvordan skal medarbejderne forholde sig til denne 
fascination? Der ud over er der et vigtigt felt omkring de digitales redskabers inddragelse i det 
sociale fællesskab og relationerne mellem børnene indbyrdes og i relationen 
mellemmedarbejderne og børnene.   
 
Med de digitale redskaber føjes en ny dimension til de pædagogiske medarbejderes 
tolkningsarbejde, hvor der skal opbygges konkret erfaring hos medarbejderne og skabes generel 
viden om børns fascination og handlemønstre i relation til de digitale redskaber. 
 
Ad. 3. Hvis de digitale redskaber skal bruges til dokumentation og refleksion i en pædagogiske 
praksis – og finde vej til alle områder af hverdagen i institutionen, må personalet være fortrolig 
med digitale redskaber på et brugerniveau.  Anvendelsen af digitale redskaber i hverdagen kræver, 
at medarbejderne er i stand til at arbejde med teknologiforståelse og – brug i en pædagogisk 
praksis. Derudover skal den enkelte medarbejder besidde tekniske og håndværksmæssige 
færdigheder i forhold til de redskaber, der arbejdes med. 
 
Man kan opleve, at børnene har teknologiske færdigheder i forhold til nogle af medarbejdere og 
ved hvilken handling, der skal foretages for at opnå et bestemt resultat. Dette kan virke 
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forstyrrende. Medarbejdernes kendskab og fortrolighed med de digitale redskaber har stor 
betydning for at deres opmærksomhed kan være hos børnene. For den enkelte medarbejder 
betyder det, at brugen af de digitale muligheder bliver en del af de daglige funktioner, hvilket 
kræver let adgang til medierne, optræning, indførelse af ny praksis på en række områder og også 
udvikling af bruger- og børnevenligt software. 
 
Med digitale redskaber følger tekniske problemer og som ofte er årsag til forstyrrelse og til, at 
medarbejdernes koncentration fjernes fra børnenes leg og læring. Det er nødvendigt, at 
medarbejderne udvikler et beredskab til at kunne handle, fremfor at lade sig passivisere, også når 
der opstår tekniske problemer. Det handler om digitale kompetencer, om at kunne afkode 
problemernes karakter og om, at der er den tilstrækkelige tekniske support til rådighed.  
 

5.5 Ledelsesperspektivet: digitale ressourcer som organisatorisk kapacitet 
I datamaterialet er der indikationer på, at det er vigtigt med en særlig ledelsesmæssig bevågenhed 
og opbakning, hvis arbejdet med digitale redskaber skal udbredes i dagtilbud som organisatorisk 
kapacitet. I den daglige praksis har det pædagogiske personale brug for, at der arbejdes med og 
udvikles en fælles pædagogisk ramme, der sikrer, at digitale ressourcer (devices, platforme, apps) 
indgår i samklang med andre former for lege- og læringsressourcer.  Den daglige ledelse skal 
understøtte arbejdet med at udvikle en kultur, der bygger på en bred teknologi- og 
medieforståelse. En tilgang, der kan understøtte eksperimentende og undersøgende 
praksisformer. 
 
Datamaterialet peger samtidig på, at der nogle steder mangler retningslinjer for, hvorledes digitale 
ressourcer udvikles i en organisation som en kapacitet for alle medarbejdergrupper, børn og 
forældre. I den forbindelse skal det vurderes, hvorvidt udvikling af organisatorisk kapacitet, der 
vedrører alle – og ikke blot de teknologiske ildsjæle og særligt interesserede ledere – kan udvikles 
og implementeres som et fælles anliggende. 
 
En særlig opmærksomhed skal i den forbindelse rettes mod, hvorledes der kan bygges bro mellem 
børns hverdagsliv og mediebrug i familien og dagtilbuddets arbejde med digitale redskaber. Der er 
ingen tvivl om, at dette kalder på en særlig kompetenceudvikling, hvor medarbejdere, konsulenter 
og ledelse i fællesskab sætter fokus på udvikling af institutionens pædagogiske praksis, hvor 
digitale redskaber indgår som ressourcer blandt andre. I den forbindelse vil vi pege på 
betydningen af at anvende praksisnære og involverende refleksionsformer, der sikrer, at alle 
medarbejdere får lejlighed til at udvikle et begrebsapparat og et fælles sprog, som forudsætning 
for udvikling af organisatorisk kapacitet. 

5.6 Udbud og valg af digitale ressourcer 
Den teknologiske og mediemæssige udvikling accelerer og med en stigende forandringshastighed. 

Markedet udvikler og udbyder til stadighed nye devices (enheder), digitale platforme og apps. De 

sociale medier tilbyder nye tilstedeværelsesformer, der udfordrer traditionelle forestillinger om 

autencitet og nærhed. Der udvikles til stadig nye præsentations- og produktionsformer i form af 

en lang række mobile og netopkoblede løsninger, der tilbyder nye kommunikations- 

samværsformer samt lege- og læringsformer. Samtidig tilbydes nye multimodale formater, der 

udfordrer traditionelle forestillinger om æstetik og formsprog.  Denne samfundsmæssige og 
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teknologiske udvikling gør det yderst kompliceret for medarbejdergrupper (pædagogisk personale, 

konsulenter og ledere) i den pædagogiske sektor at overskue, hvilke digitale ressourcer der er 

anvendelige til hvad i den daglige praksis.  

 

I det samlede datamateriale er der en klar tendens til, at denne teknologiske og mediemæssige 

kompleksitet umiddelbart er vanskelig at omsætte til en (ny) pædagogisk praksis.  Blandt det 

pædagogiske personale er ”ildsjælene” i stand til at håndtere denne kompleksitet og oftest med 

en eksperimenterende og undersøgende tilgang, men store dele af det pædagogiske personale er 

ikke umiddelbart i stand til at omsætte disse digitale ressourcer til (ny) pædagogisk praksis. 

Først og fremmest mangler der enkle og funktionelle løsninger, som de fleste er i stand til at 

håndtere uden de helt store teknologiske og håndværksmæssige forudsætninger. Det er samtidig 

en udbredt erfaring, at der ofte er en kløft mellem udbud og efterspørgsel, hvad angår 

kompatibilitet og sikkerhed. Der er vanskeligt at få forskellige devices og platforme til at virke 

sammen, og oftest blokerer kommunale sikkerhedssystemer for adgangen til digitale ressourcer. 

Især digitale spil og åbne ressourcer har det svært i lukkede platforme, LMS (Learning Mangement 

System).  

 

Flere aktører i projektet er samtidig undersøgende på, hvorledes blandingsteknologier (pc og mc) 

og forskellige digitale ressourcer kan håndteres i en organisation. Fokus er i den forbindelse især 

rettet mod at belyse, hvilke digitale platforme der både er tilpas rummelige til, at man kan tilgå 

dem med forskellige teknologier og som samtidig giver brugerne en vis sikkerhed. Især arbejdet 

med lyd og billeder en særlig udfordring i den forbindelse. 

 

Samtidig er det en udbredt erfaring, at der på markedet er udviklet mange digitale ressourcer, som 

børnene måske umiddelbart tager til sig, men som ikke lever op til pædagogiske standarder om 

kvalitet og æstetik. F.eks.er der udviklet nogle kameraer, der ligner en skruemaskine-pistol, som 

børnene er begejstrede for, men som tager elendige billeder. Eller farvede telefoner, der går i 

stykker hele tiden. Der mangler enkelt og funktionelt optageudstyr, der giver gode billeder og lyd, 

og som ikke blot er udviklet til privat brug, men som kan tåle at blive anvendt i en 

eksperimenterende, pædagogisk praksis.  

 

I datamaterialet kan det endelig konstateres, at valget af digitale ressourcer med fordel kan 

kvalificeres ved i langt højere grad at inddrage og fokusere på sammenhænge mellem 

teknologibrug og teknologiforståelse. Der skal fortsat arbejdes med at udvikle teknologiforståelse i 

pædagogisk praksis. Der er brug for en refleksionspraksis, der klæder det pædagogiske personale 

på til bedre at favne og håndtere den teknologiske og mediemæssige udvikling. 

 

 



24 
 

 

 

6. Ressourcer 
Andersen, P.Ø. og Kampmann, J. (2002): Børns legekultur. Gyldendal Uddannelse.  
Andersen, C & O. Christensen (2015). To professioner om et fælles tredje  
- når lærere og pædagoger samarbejder. In: Brostrøm (2015).  
Arenkilde, A et al  (2012): Daginstitutionen til hverdag: Den upåagtede faglighed. Frydenlund. København. 
Bae, Berit (2004): Dialoger mellom førskolelærer og barn – en beskrivende og fortolkende studie. Hio-
rapport 2004 nr. 25. Oslo. 
Borgmann, A (2006): Technology as a Cultural Force: For Alena and Griffin. The Canadian Journal of 
Sociology.  
Brostrøm, Stig (2015): Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring. København: 
Dafolo 
Brok, Lene Storgaard & Vibeke Schrøder (2014): Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal 
lærere lære om teknologi i lærerarbejdet? Dansk Pædagogisk Tidsskrift no. 3.  
Brucato, William (2012) : Aesthetics in a digital world. New York, Platonic Press.  
Christensen, Ole (2013). Familiens medialisering – et casestudie. København: Forlaget UCC.   
Christensen, Ole og Frank Støvelbæk (2014): Når alle elever er aktører – udvikling af en mediepædaogisk 
praksis i skolen AVU-Medier, København. Lokaliseret (13.11.15): 
http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/N%c3%a5r_elever_er_akt%c3%b8rer.sflb.ashx 
Christoffersen, Mogens Nygaard, Anna-Katharina Højen-Sørensen og Laura Laugesen 
(2014).Daginstitutionens betydnig for børns udvikling. SFI.  
Clemensen, H. A., & Faurholt, L. (2007). Mediekultur. i M. Sørensen (Ed.), Dansk kultur og kommunikation: 
et pædagogisk perspektiv. København: Akademisk Forlag.  
Edwards, A. (2010): Being an Expert Professional Practitioner. The relational Turn in Expertice. Dordrecht: 
Springer.   
Edwards, A. (2011) Building Common Knowledge at Boundaries between Professional Practices, 
International Journal of Educational Research 50 (1) 33-39.  
Flyvbjerg, Bent (1991): Rationalitet og Magt, bind 1. Det konkretes videnskab. Århus: Akademisk Forlag.  

http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/N%c3%a5r_elever_er_akt%c3%b8rer.sflb.ashx


25 
 

Gars, U. og Brok, L. S. (2015): Udvikling af professionsfaglighed. In: Hasse, C Og Brok, L. S.: 
Teknologiforståelse i professionerne.  
Gibson, J.,J (1979): The ecologiacal Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin Company. 
Gulløv, E. (1999): Betydningdannelse blandt børn. Gyldendal. København.Hermansen, Mads (1996): 
Læringens univers, Forlaget Klim. 
Hasse, C. (2011). Kulturanalyser i organisationer. Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser. 
København: Samfundslitteratur.  
Hasse, Cathrine et al (2012): Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler. Århus: Aarhus Universitetsforlag.  
Hasse, Cathrine & Lene Storgaard Brok (2015): Tekumodellen. Teknologiforståelse i professionerne. 
København: U Press.  
Hirsh-Pasek, K. et al (2009): A mandat for playfull learning in preschole. Oxford University Press, Oxford. 
Hjarvard, S. (2013). The Mediatization of Culture and Society. London and New York: Routledge.   
Jensen, K. B. et al. (2012). A Handbook of Media and Communication Research. London: Routledge.  
Jernes, M., Alvestad, M. & og Sinnerud M. (2010). ”Er det bra, eller?” - Medagogiske spenningsfelt i møte  
med digitale verktøy i norske barnehager; i) Nordisk barnehageforskning Vol. 3 (3) Jessen, C. (2001) Børn, 
leg og computerspil. Odense: Odense Universitetsforlag  
Johansen, S. L. (2014). Børns liv og leg med medier. Frederikshavn: Dafolo  
Krogh, S. og Smidt, S. (2014): Aktionslæring i pædagogisk praksis. Dafolo.  
KMD (2013): Den digitale daginstitution.  
Knudsen, Ida Margrethe og Elin Eriksen Ødegaard. 2011. Fotofloker. Vilkår for barns deltakelse når digitale 
bilder tas i bruk. Nordisk Barnhageforskning vol 4nr 2 s. 115-128.  
Kornerup, I. & K. S. Christensen (2015): Why stick to cirkel time? Cirkel time as a participatory Challenge for 
both children and preeschools teachers . Paper to present at NFPF, Göteborg.  
Laursen, L.F. og Petersen J. (2014): Barnets digitale læringsrum. Dafolo. 
Lave, J og Wenger, E (2003): Situeret læring og andre tekster. Hans Reitzels forlag. København 
Mehlsen, Camilla (2014) : Børn har brug for digitale frontløbere. I Børn og Unge, Juni 2014. nr. 23 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2015): Digitale redskaber i dagtilbud og 
digital dannelse. Væsentlige temaer fra høring den 28. oktober 2014 afholdt af Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale forhold om digitale redskaber i dagtilbud og digital dannelse. Stencilat.  
Nielsen, L. Yung (2014) : Medier, Offentligheder, Køn. I Kvinder, Køn og Forskning, vol. 14, nr. 3.  
Nyboe, Lotte (2009): Digital dannelse. Børn og unges mediebrug og – læring – inden for og uden for 
institutionerne. Frydenlund.  
OECD (2006): Starting Strong.  
Pejstrup, E. (2014) Selv de mindste børn er hoppet på den digitale bølge. Momentum 6. Årgang 4. Udgave 
KL 18. Februar 2014  
Petersen, Mimi og Ida Kornerup (2015). Børns involvering i hverdagslivsbeslutninger og 
forandringsprocesser. I: Kvalitet i dagtilbud. Næsby og Kornerup (red). Dafolo.  
Rambøll Management Consulting (2014):  Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet. 
Lokaliseret her (11.11.15): 
https://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Dagtilbud/PDF15/150821%20kortlaegning_dagtilbud.pdf 
Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis. København: Hans Reitzels Forlag.  
Rönnberg, M. (2010). Medieleg – Del 1: Et forsøg på begrebsudredning & Del 2: Re-ludering i) 
Billedbevægelser  - Medieleg i en daginstitution; Tidsskrift for : Børne- & Ungdomskultur Nummer 53  
Sheridan, Sonja, Ingrid Pramling Samuelsson og Eva Johansson. 2009. Barns tidiga lärende. Göteborgs 
Universitet.  
Sigsgaard, Erik  (2001): Børn og institutioner. Tiderne Skifter. København. 
Skalvik, E og Skalvik S (2007): Skolens læringsmiljø. Akademisk forlag - 
Smidt, S og S. Krog (2015): Forældresamarbejde, der virker. Dansk Psykologisk Forlag, København 
Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. & Elliot (2003). The Effective Provision of 
Pre-School Education (EPPE) Project: Findings from the Pre-School Period. Research Brief, No: RBX15-03. 

https://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Dagtilbud/PDF15/150821%20kortlaegning_dagtilbud.pdf


26 
 

Steiner-Adair, C. (2014) The Big Disconnect. Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital 
Age. New York: Harper  
Sylva, Kathy et al.(ed) 2010. Early Childhood Matters.Routledge.  
Søndergaard, S. (2009). Evaluation of the inspiration visits; A reflection on the benefits the project got from 
the inspiration visits. I Helmrich, M. (Red), mPc handbook. Kiel: Institut für berufliche Aus - und Fortbildung 
gGmbH  
Søndergaard, S. & Støvelbæk, F (2012). Kommer digital kultur fra iPad’s? I Petersen, A. K. & Kallesøe, H. 
(Red), Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: 
Systime.  
Søndergaard, S. (2013) Medier, kreativitet og digital kultur. I Broström, S. & Ankerdal, T. (red) Håndbog til 
pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag.  
Taagart. B. (2012): EPPSE ( Effective Pree-School Primary and Secondary Education Projekt. University of 
London. Institute of Education. 
Technucation (2015). Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education. 
København: Aarhus University. Lokaliseret (27.10.15) på: http://technucation.dk/ 
Thestrup, K. (2011). Det eksperimenterende fællesskab – Medieleg i en pædagogisk kontekst; upubliceret 
Ph.d.-afhandling; Institut for Informations- og Medievidenskab; Aarhus Universitet  
Tonsberg, S. (2014) Digitale medier får flere børn med i fællesskabet. Børn&Unge Forskning nr 23 / juni 
2014 / bupl.dk  
Vygotskij, Lev Semyonovich (1982): Om barnets psykiske udvikling, Nyt Nordisk forlag.  
 

http://technucation.dk/

