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1.  Baggrund og formål med delaftalen 
Det praksisnære forskningsprojekt om fællesskaber og deltagelse har været et forholdsvist kort, 

men meget spændende og engagerende projekt. Vi vil gerne starte med en stor tak til deltagerne 

fra netværket. Uden Jeres professionelle og undersøgende samarbejde var projektet og denne 

rapport ikke. Også stor tak til prof. Cathrine Hasse, der har bidraget med nogle meget inspirerende 

samtaler til at åbne datamaterialet med. 

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.  

Det overordnede formål for dette projekt er at skabe mere konkret og praksisnær viden om de 

pædagogiske og læringsmæssige effekter af brugen af digitale redskaber i dagtilbud. I samarbejde 

med et allerede etableret dagtilbudsnetværk skal forskning og praksis bringes sammen og 

undersøge hvordan digitale redskaber kan understøtte børns læring, og hvordan kvaliteten af det 

pædagogiske arbejde kan øges ved brug af digitale redskaber. Dette er afrapporteringen af 

Delaftale 1: Alle har ret til at være en del af et fællesskab – digitale redskaber skal understøtte, at 

vi når alle børn, og de får tilpasse udfordringer. 

Formålet med projektet er at opnå viden om: 

1. Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?  

2. Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt 

understøtte børns trivsel, udvikling og læring?  

3. Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?  

4. Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?  

5. Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som 

markedet kan levere?    

 

2. Konklusioner   
1. Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?  

De digitale teknologier kan tiltage sig betydning i forhold til motivation og fastholdelse. 

Teknologierne kan ved deres nyhedsværdi og tiltrækkende designs tiltrække sig opmærksomhed 
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for sammensatte fællesskaber og derved skabe deltagelsesmuligheder, der ellers vanskeligere ville 

åbne sig.  

Brugen af digitale teknologier kan også give børn mulighed for at lære noget om digitale 

teknologier. Vi har set potentielle læringsarenaer, hvor børn relaterer sig undersøgende og 

legende til teknologier, hvilket er et stærkt udgangspunkt for barnets videre liv med digitale 

teknologier i barnets institutionelle liv såvel som dets hverdagsliv. Hvis dette skal kunne udfolde 

sig, er der brug for opmærksomhed på at skabe pædagogiske kontekster, der befordrer dette. 

Dette især med relation til et opmærksomhedspunkt omkring en tendens til at det pædagogiske 

personale kan optræde uhensigtsmæssigt styrende i relationen barn-voksen-teknologi. 

2. Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt 

understøtte børns trivsel, udvikling og læring?  

I relation til udvikling af fællesskaber er det afgørende at forstå og anvende teknologier som 

adgangsmuligheder for udvikling af ny pædagogisk praksis. Først og fremmest er det vigtigt, at det 

pædagogiske personale er opmærksomt på børns muligheder for at opleve, undersøge og 

reflektere i brugen af digitale teknologier. Der skal skabes tid, sted og rum for børns afprøvning, 

eksperimentering og leg med teknologierne. Dermed skabes sammenhæng mellem børns brug af 

digitale teknologier og den almene pædagogiske praksis. 

En særlig opmærksomhed kan rettes mod anvendelse af såvel didaktiserede som ikke-

didaktiserede ressourcer. Især brugen af apps, herunder læringsspil, er programmeret til individuel 

brug og i en meget styret form. Heroverfor lægger mange ikke-didaktiserede ressourcer (f.eks. 

kameraapp) op til en mere undersøgende og eksperimenterende brug sammen med andre. F.eks. 

kan kamera-appen bruges til lang række forskelligartede aktiviteter, der er involverende. 

3. Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?  

I delprojekt 1 har fokus været rettet mod sociale læreprocesser og brug af digitale teknologier i 

forhold til deltagelse i fællesskaber, turtagning, læring om teknologier samt sproglig læring. Især 

peger undersøgelsen på betydningen af, at se digitale teknologier som en måde at understøtte 

børns deltagelsesmuligheder og relationsdannelse.  

I vores datamateriale ser vi, at de digitale teknologier også kan anvendes i forbindelse med 

kropslig fordybelse, og teknologierne bruges ofte i forbindelse med sproglige aktiviteter. 

4. Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?  

Digitale redskaber kan kun øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde, hvis der udvikles en 

faglighed og et fagsprog om dette. Denne faglighed går langt ud over almene kompetencer til at 

bruge teknologier – trykke på knapper – men indebærer viden om teknologi og de relationer de 

indgår i, i den pædagogiske praksis. Gennem denne case har vi tentativt startet denne proces – og 

kan udpege viden om digitale teknologier, som de agerer i den pædagogiske praksis, viden om 
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børns muligheder for at få et legende og kreativt og udfordrende relation til digitale teknologier, 

og viden om hvordan teknologier indgår i pædagogiske kontekster fx i forhold til træk mod 

voksenstyring.  

Digitale redskaber kan også bidrage konstruktivt til den dokumenterende og reflekterende del af 

pædagogisk praksis, men det har ikke været dette projekts hovedærinde. 

5. Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som 

markedet kan levere?  

Digitale teknologier tager specifik form, når de tages i anvendelse i den pædagogiske praksis, så 

spørgsmålet kan ikke kun besvares ved at rette blikket mod teknologierne, også den 

(pædagogiske) relation står til spørgsmål. I casematerialet ser vi kvalificeret pædagogisk arbejde 

hvor teknologiernes anvendelsesmuligheder udvikles med et blik på den situerede praksis og 

analyse af den. En passiv (positiv) teknologiforståelse vil efterlyse teknologier, en aktiv 

teknologiforståelse vil udfordre de forhåndenværende teknologier. 

De digitale teknologier har en vifte af anvendelsesmuligheder og det er vigtigt at skabe og 

importere begreber, der kan udvikles til at bruge i en pædagogisk teknologi-analyse og den 

kontekst, hvor den bringes i anvendelse. 

6. Hvordan kan delprojektet bidrage til viden om inklusion og brug af digitale teknologier?  

Digitale redskaber kan være med til at styrke børn med få deltagelsesmuligheder og relationer ved 

hjælp af særlige adgange til teknologier, altså børn som ”superbrugere”. 

Teknologierne virker ikke som sådan, men de udgør en motivationsfaktor for børnene, de har en 

”wow-effekt”, som kan fungere som brobygger mellem børnene.  Altså barnet tilegner sig digitale 

færdigheder, som giver nye deltagelsesmuligheder for barnet i børnefællesskabet. 

 

3.  Viden på området  
Den teoretiske og vidensmæssige baggrund for delprojekt et knytter sig til en specifik 

teknologiforståelse, til viden udviklet om teknologi i professionerne, til viden om sammenhænge 

mellem børns deltagelse og læring og kvalitet i dagtilbud, og til viden om professionalitet i 

arbejdet med digitale teknologier 

Vi definerer teknologi som en ”materialitet, der er designet med det formål at finde anvendelse i 

og påvirke praksis. Når teknologi anvendes i praksis, får den nye situerede betydninger” (Hasse 

2015:14). 

I forlængelse af dette arbejder vi med teknologi som en kulturkraft. Teknologierne har indflydelse 

på samspillet i praksis gennem sit design og det samspil der sker mellem teknologi og bruger. 
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Teknologi som en kulturkraft er en socialvidenskabelig forståelse af teknologier. Alfred Borgmann, 

der har introduceret dette samlende begreb om forståelse af teknologier som sociale og kulturelle 

agenter, sætter denne forståelse op mod den dominerende ingeniørmæssige forståelse af 

teknologier. Her ses teknologier oftest som instrumentelle og neutrale – om teknologier er gode 

eller dårlige afhænger af brugen, og teknologier ses som isolerede redskaber, der udfolder sig i sin 

egen ret (Borgmann 2006). 

Digitale teknologier er en specifik form for teknologi, der er kendetegnet ved at være funktionelt 

uigennemsigtige, foranderlige, ustabile og ved en hurtig udviklingstakt. Derfor bliver integrering af 

teknologier i pædagogiske kontekster, det Mishra og Koehler kalder et ’wicked problem’. 

Teknologiernes kompleksitet giver særlige udfordringer i praksis, fordi kvalificeret håndtering af 

dem både kræver viden om teknologi, om læringsmæssigt indhold og om pædagogik (Mishra 

2006). 

Børn lever og udvikler sig gennem deltagelse. De tager del i forskellige sociale sammenhænge og 

på denne måde er de selv med til at skabe disse sammenhænge. Selv om de voksne på forhånd 

har skabt nogle strukturer for hvordan hverdagen er organiseret, agerer børnene forskelligt i disse 

strukturer, og sammen skaber de forskellige stemninger og præmisser for lege og samvær. På den 

måde udgør børn ganske fundamentale betingelser for hinanden (Højholt, m.fl. 2011). 

Samtidig er 0-6 børnenes læringsformer i særlig grad kropslige i højere grad end verbale. Derfor 

må arbejde med digitale redskaber i dagtilbud i høj grad medtænke og udvikle forståelser for 

sammenhænge mellem digitale teknologier, børns bevægelsesudtryk og deres motoriske 

udvikling. 

I en interaktionistisk læringsforståelse lærer og udvikler børn sig i interaktioner og i samspil med 

andre. Læringsmiljøet udgør et stillads om barnets læreprocesser, zonen for fri bevægelighed. Her 

kan de andre børn, de professionelle eller læringsmiljøet som sådan facilitere barnets vej ind i 

næste udviklingszone (Valsiner 2003). 

Når brug af digitale redskaber skal indføjes i den pædagogiske praksis bør 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 læreplanstemaerne i tilrettelæggelsen af læringsmiljøerne (Christoffersen 2014, 

OECD 2006, Sheridan 2009, Sylva 2010). 

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 
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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).  

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

påvirker professionernes arbejde og er med til at forme en ny professionsfaglighed (Gars 2015). 

Dette ses for eksempel ved nye kommunikationsformer og ved nye måder at håndtere viden, 

læring og dokumentation på. For at forstå og imødekomme disse nye professionskrav har vi i 

Technuction arbejdet med den engelske professionsforsker Anne Edwards begreber om relationel 

ekspertise og common knowledge ( Edwards 2010, Edwards 2011).  

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.  

4.  Undersøgelsesdesign  
Projektet er gennemført som case-studier gennemført i samarbejde mellem praktikere og 

forskere. 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). Som vi 

har udfoldet case-studiet bidrager det både som udviklingsværktøj, der giver de deltagende 

aktører mulighed for at arbejde med praksisrefleksion og dermed muliggør et lokalt 

udviklingsperspektiv, og som praksisnær forskningsstrategi, der kan benyttes til at producere 

forskningsviden. 

I samarbejdet med netværket har vi tilbudt følgende undersøgelsesspørgsmål til at give indhold og 

retning i den initierende del af case-arbejdet om digitale teknologier i fællesskaber: 

1.Udforskning af hvordan digitale redskaber kan støtte børns sprogudvikling, samtidig hvorledes 

børn får mulighed for fordybelse.  

2.Udforskning af hvorledes digitale redskaber kan understøtte børne – børne fællesskaber og 

børne – voksen fællesskaber i en pædagogisk kontekst. 

3.Udforskning af hvordan digitale redskaber kan bruges som kommunikationsmiddel mellem børn, 

forældre og det pædagogiske personale – på tværs af tid, sted og rum. 



8 
 

Det er især indenfor de to første områder aktører fra netværket har fundet interesser i at 

samarbejde med os om udvikling og gennemførelse af case-studier. 

I et forskningsprojekt, der er så praksisafhængigt, dels pga forskningsmetoden, dels pga de 

prækonstruerede rammer for institutionsdeltagelse gennem et allerede etableret netværk, har vi 

som forskere lille kontrol over det pædagogiske indhold i case-arbejdet.  Indholdsmæssigt har 

vores cases hovedsagligt udviklet sig inden for de to første spørgsmål om brug af digitale 

teknologier i forbindelse med sprog, kropslig fordybelse, deltagelse og fællesskaber  

I denne lidt ustyrlige forskningsproces har vi til stadighed måttet vurdere om vores datamateriale, 

produceret i og om case-studierne, ville være i stand til at skabe valide bud på de stillede 

forskningsspørgsmål, og givet retning i de fælles forskningsprocesser på denne baggrund.  Vores 

data er både den producerede empiri, men også de læreprocesser, vi har haft i fællesskab med 

aktørerne i praksis, og læreprocesser i vores egen fælles forskningspraksis. 

”Betegnelsen ”forskerapparatus” er en bestemt måde at opfatte den humanistiske og 

samfundsvidenskabelige forskers forskningsproces på. Forskerens kropslige tilstedeværelse er 

uadskillelig fra, hvad der læres om de udforskede fænomener(...)Skal vi forstå forskningens 

grundlæggende præmisser, er det nødvendigt at medtænke den menneskelige læreproces, der over 

tid former og transformerer grænser” (Hasse, 2011, s.14). 

5. Produktion af data  
Data er produceret i samarbejde med praksis gennem den ovenfor beskrevne case-studie-metode 

I delprojekt 1 har samarbejdet om casene udfoldet sig ud fra en skabelon, hvor vi først har været 

på besøg i institutionerne for at initiere case-studierne. Her har vi diskuteret udformningen af 

casemanualen, der skal rumme en antagelse og håndtere udførelsen af arbejdet gennem: tidsplan, 

læringsmål, Børn som deltagere, læringsindhold, teknologier, arbejdsformer/organisering og de 

voksnes rolle/funktion. Herefter har de deltagende pædagoger skitseret en case, og vi har sparret 

på den enten skriftligt eller på telefonen, hvorefter manualen er blevet færdiggjort af pædagoger, 

eller i et enkelt tilfælde en pædagogisk konsulent. Derefter er forløbet blevet gennemført i 

institutionen og pædagogerne har lavet video-optagelser af aktiviteterne og i mange tilfælde 

udformet skriftlige refleksioner ud fra fælles gennemsyn af video-materialet. Vi har igen været på 

besøg for at deltage i en af de aktiviteter, der har været gennemført i forbindelse med casen. I den 

forbindelse har vi gennemført en struktureret samtale med pædagogerne efter aktiviteten for at 

udfolde pædagogernes refleksioner over casens antagelser i forhold til de gennemførte aktiviteter. 

Disse samtaler er lydoptagede (og i en del tilfælde udskrevne). Under vores besøg har vi 

dokumenteret den aktivitet vi har deltaget i via go-pro-kameraer, der stationært har fanget 

aktiviteten i sin helhed, gennem mobile videooptagelser på ipad-en og en del gange via børns som 

dokumentarister med ipaden. 
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Efter casens afslutning har vi diskuteret antagelsen på afstand via skype, telefon eller ved besøg. Vi 

har arbejdet med følgende cases og dertilhørende antagelser:  

’Teknologisk kulturforståelse’ med antagelsen: Vi antager, at vi igennem digital relation via ex 

Skype, kan give øget tryghed for det enkelte andetsprogede barn, som er placeret i en dansk 

daginstitution der ikke har kendskab til barnets kulturelle og sproglige baggrund. 

’Børn som superbrugere og udvikling af nye fællesskaber’ med antagelsen: Hvis vi via digitale 

redskaber, danner nye relationer og fælleskab mellem børn, vil børnene bygge videre på 

relationerne i andre arenaer og kontekster. 

’Digitale redskaber i Dagtilbud’ med antagelsen: Hvis digitale medier inddrages i idrætspædagogisk 

praksis, så er de med til at understøtte kropslig fordybelse. 

’Børn som superbrugere og sociale relationer’ med antagelsen: Hvis vi giver børn særlige 

kompetencer omkring it (superbrugere), og får synliggjort disse kompetencer i forhold til 

børnegruppen, så vil det generelt styrke deres relationer til de øvrige børn. 

Hvordan kan digitale teknologier øge kvaliteten og blive en integreret del i arbejdet med de 

pædagogiske læreplaner? Med antagelsen: Ved at inddrage og arbejde bevidst med digitale 

medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner/læreplanstemaer vil den pædagogiske kvalitet i 

en hverdagspraksis styrkes. 

’Sprogtaske’ med antagelsen: Hvis børnene har en ”personlig” iPad, som de skal bruge som 

redskab til, at blive stærkere sprogligt. Hvordan spiller denne ”personlige” ipad ind i relationen 

barn-barn og barn-voksen. Bliver der givet rum til, i dagtilbuddet, at bruge iPaden som sprog 

stimulerende redskab? 

Det samlede datamateriale består således af 1037 fotos, 71 videooptagelser (af en varighed fra få 

sekunder og op til cirka en time) af case aktiviteter, 8 lydoptagelser af samtaler med pædagoger 

og samtaler aktørerne selv har optaget og 16 tekst dokumenter med case beskrivelser og 

refleksioner. Derudover har vi lydoptagelser fra vores fælles arbejde i netværkene - 4 i alt. 

 

6 Analyse 

6.1. At lære med og om teknologier  

Gennem analyser af vores datamateriale træder nogle markante forskelle frem i forhold til hvordan 

pædagogerne/ de voksne håndterer og udfolder brugen af teknologier i det pædagogiske arbejde, og 

hvordan børnene håndterer og udfolder brugen af teknologier, når der er rum til at agere på deres egne 

præmisser. Ligesom der også optræder forskellige læringsforhold i aktiviteterne, hvor digitale teknologier 

deltager. 
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Et eksempel på dette udfolder sig i et videoklip hvor pædagogerne har iværksat skype-kommunikation, for 

at afprøve hvordan skype kan bruges i den pædagogiske praksis: Tre drenge sidder indenfor og 

kommunikerer gennem skype til en gruppe ude på legepladsen. Der er en pædagog til at støtte op ved hver 

gruppe. 

Processen starter med at pædagogen uden for spørger drengene inden for hvad de laver – ’ingenting’ svarer 

de. Pædagogen fortæller – ’vi er ved at lave en kage herude’. Et barn ude fra spørger drengene – ’laver i en 

kage’ Neej – svarer drengene i kor. Så begynder pædagogen at udspørge drengene inden for, hvad de kan 

sige om kagerne der bliver lavet i sandkassen? – ’de er lavet sand’ svarer drengene indenfor. Hun spørger 

videre børnene udenfor hvem der indenfor. Børnene udenfor svarer hvem drengene er.. Et barn udenfor 

bryder rutinen og siger til (en af) drengene ’du er sød’. En af drengene indenfor svarer ’du er osse sød’. En 

anden af drengene indenfor tager samtalen videre ved at sige ’jeg hedder klaptorsk’. De to andre drenge 

tager den videre og de leger lidt med benævnelsen lydligt og betydningsmæssigt: klaptyv, klaptyvbabi, 

klaptorsk.... 

Da sproglegen slutter trækker pædagogen udenfor endnu en pige hen til skærmen og spørger efter en lille 

tid– har du slet ikke noget du vil sige til dem?’ 

I klippet er der en sproglig voksenkode og en børnekode i spil. Tolkningen af hvilken kommunikation skype 

kan bruges til er forskellig for børn og voksne. De voksne prompter kommunikation med spørgsmål og 

(rigtige og forkerte) svar. Børnene medvirker i dette, men det bliver mere livfuldt, når børnene leger med 

lydene og med kroppen. Spidsformuleret kan man sige, at det lille klip viser forskellige tolkninger af hvilken 

kommunikation der ’passer til’ brugen af skype i en institution. De voksne iværksætter klassisk 

undervisningskommunikation med spørgsmål, hvor det kan evalueres om svaret er rigtigt eller forkert. I det 

perspektiv overføres en traditionel dominerende kommunikationsform ind i en ny mediemæssig kontekst, 

ligesom pædagogerne tænker at skype skal tolkes på samme måde som i en voksenverden – til sproglig 

kommunikation omend sprogbrugen restringeres af undervisningstonen/skolekoden(Mehan1979, Palludan 

2002).  

I arbejdet med at undersøge professionernes forståelse- og brug af teknologier har Cathrine Hasse udviklet 

en model på baggrund af empiriske data, der foreslår to akser i professionelles omgang med teknologier – 

en aktiv/passiv akse og en positiv/negativ akse. I vores kontekst aktualiseres især passiv/aktiv-aksen (da 

projektets deltagere alle har en positiv relation til teknologier, ellers ville de næppe deltage i projektet). Det 

skal understreges, at figuren ikke er et forsøg på at beskrive individers forhold til teknologi som sådan, men 

er en beskrivelse af en relation mellem menneske og teknologi i en specifik – her pædagogisk – kontekst. 

Aktiv-passiv relationen udfoldes indholdmæssigt af Heideggers skelnen mellem ved-hånden-værende og 

for-håndenværende ting/artekfakter(Hasse 2012, Hasse 2015). I en vedhåndenværende relation mellem 

menneske og ting tager vi brugen af tingen for givet og ænser knapt at vi griber telefonen for at ringe eller 

åbner computeren og skype-program og  skyper med et familiemedlem. I en forhånden-værende relation 

får vi øje på den ting vi indgår i samspil med, ofte fordi den er ny og vi ikke helt ved hvad vi skal stille op 

med den, men også hvis vi vil udvikle en ny relation til en velkendt teknologi/ting.  

I det ovenstående videoklip ser vi en passiv teknologiforståelse hos pædagogerne – de bruger skype, som 

skype sædvanligvis bruges – til at udveksle sproglig information – og de griber og understøtter ikke 

børnenes mere legende og undersøgende tilgang til hvad mediet kan rent sprogligt/lydligt/kropsligt. 
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I pædagogernes egen skriftlige analyse af en af deres andre aktiviteter i det samme case-arbejde får de 

netop øje på et rum for, hvad vi her kalder aktiv teknologiforståelse. 

Til frokost taler to børnehaver sammen gennem skype. I beskrivelsen af situationen skriver pædagogerne:  

Der var lidt udveksling på mad, specielt da en gruppe fra Bangsbo spurgte til pizzaen, og hvad der var i den. 

I starten blev der svaret ”majs” og ”tomat”, men gradvist blev svarene mere kreative, og der opstod en 

fantasi-leg med ingredienser. Havde lyden været bedre, havde vi godt kunnet fortsætte den leg lidt længere. 

(fra børnehavens analyse) 

Her inddrages et børneperspektiv i vurderingen af processen samtidig med at teknologiernes 

hensigtmæssighed ift aktiviteten vurderes og foreslåes ændret med det formål at have fokus på børnenes 

engagement. 

Vi har også en række videoklip/visuelle data hvor børnene – enten som en del af den planlagte aktivitet, 

eller som deres egne afstikkere inden for disse – skaber et rum, hvor de iværksætter deres egen teknologi-

undersøgelse rent fysisk, hvor de digitale teknologier er forhåndenværende og trykkes på, vendes, rystes og 

undersøges intenst for at fravriste dem samspilsmuligheder. Børnene vi har set har ikke så stor erfaring 

med teknologier, men de har til gengæld en mere åben og undersøgende relation til teknologierne og 

bevæger sig gerne rundt med dem – indenfor og udenfor. 

Sædvanligvis følger børnene pædagogernes oplæg til håndtering af teknologierne, en håndtering der er 

optaget af at tilbyde deltagelse i kulturelle formater udstukket i et voksenperspektiv. Case-metoden har 

ikke belyst hvilke børn og hvor mange børn, der tager de ovennævnte afstikkere.  

Vi kan altså iagttage at børn og voksne tentativt går til teknologier på forskellig måde. I det pædagogiske- 

og læringsorienterede arbejde vi har været involveret i gennem case-arbejdet, har aktiviteterne med 

digitale teknologier rettet sig mod nogle målsatte aktiviteter – om deltagelsesmuligheder, 

relationsdannelse, kropslig fordybelse, læreplanstematikker mv, men ikke mod at lære noget om digitale 

teknologier som sådan. Teknologierne er middel, men ikke mål.  

Ved at kunne begrebsliggøre en særlig form for teknologiforståelse blandt børn og voksne, hvor børnene – 

malet med en bred pensel – har en intuitiv, kropslig og legende tilgang til digitale teknologier, mens de 

voksne i højere grad følger teknologiernes umiddelbare tilskyndelser indpakket i en voksendagsorden om 

læring og social deltagelse, får vi øje på nogle ’barnlige’ fremgangsmåder, til at lære sig teknologier, som 

ikke får deres egen arena.  Hvis en læringsdagsorden om teknologier kan befordre disse læringsstrategier 

og udvikling inden for denne teknologiforståelses præmisser, kan der være god grund til at øge fokus på 

dette.  

En del af udviklingen af teknologiforståelse i pædagogprofessionen kan være at få øje på og understøtte 

brug af teknologier, der bygger videre på børnenes umiddelbare teknologihåndtering og teknologiforståelse 

6.2. Deltagelse og deltagelsesmuligheder  

I forbindelse med besvarelsen af, hvordan og under hvilke omstændigheder digitale redskaber i dagtilbud 

bedst muligt kan understøtte børns trivsel, udvikling og læring skal et særlig fokus rettes mod børns 

deltagelse og deltagelsesmuligheder.  
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I det samlede datamateriale er der en klar tendens til, at specielt digitale teknologier i pædagogisk arbejde 

kan skabe deltagelsesmuligheder for børn i mere perifere sociale positioner. I forbindelse med to cases har 

vi fået belyst, hvorledes brugen af digitale teknologier kan være med til at styrke børn med få 

deltagelsesmuligheder og relationer, ved at udstyre dem med nogle færdigheder, ved at give dem særlig 

adgang til teknologier samt ved at gøre dem til superbrugere.  

Begge cases er kendetegnet ved forløb over længere tid, hvor der arbejdes fokuseret pædagogisk med 

relationer mellem specifikke børn ud fra faglige begrundelser. En forskel i casene er hvorvidt samarbejdet 

om teknologier mellem de udpegede børn udfolder sig i børnegruppens hverdag i det fælles rum, eller om 

børnene arbejder sammen om teknologier i et rum for sig selv. I begge tilfælde er det målet, at børnene 

bærer samværet omkring teknologier videre i deres øvrige legerelationer. 

Aktiviteterne med de digitale aktiviteter i de to forløb har for eksempel været  Beebot, der er en digital bi, 

der kan kodes til at køre i forskellige retninger, hvor børnene byggede en bane, de bagefter koder beebot til 

at kunne køre igennem, Reverse Cam, en app til ipaden hvor man optager bevægelser og derefter kan se 

dem udført baglæns, en kropslig finurlighed der taler til børns humor, Stortest – en app, der kan bruges til 

at lege indkøb med, puppetpals, der er en kukkassedukketeatersimulator, drawing together, der er en app, 

hvor man kan tegne på to ipads sammen. 

I et af forløbene arbejdede to piger med app’en PuppetPals 2, hvor en pige der har den udfordring, at 

hendes bedste veninde er yngre end hende og ikke skal med i skole til næste år. For at give hende mulighed 

for at skabe relationer til sine kommende klassekammerater, er hun blevet udvalgt til superbruger. Dette 

indebærer at hun efter at være præsenteret for app’en, skal introducere den til en af de andre piger i 

gruppen, og at de sammen skal skabe en række kreationer på app’en. De mødes en halv time i 

personalerummer hver onsdag morgen, hvor de laver PuppetPals historier sammen, under vejledning af 

pædagogen.  

I den forbindelse er det vigtigt, at det pædagogiske personale hele tiden er i stand til være undersøgende 

på hvad teknologien bidrager med i den pædagogiske praksis (konteksten) og hvilken teknologi, der bedst 

understøtter dette.  

I en af case-institutionerne ligger ipaden på hylden sammen med det andet legetøj. Da vi er på besøg for at 

deltage i en seance, spørger vi børnene inden de går i gang om de var klar til at lege med iPad. Pigerne 

korreksede os – de skulle ikke lege med ipad – de skulle i it-gruppe. Vi spørger om gruppen har en særlig 

betydning, og pædagogen udtrykker det således: 

Pædagog: ”Ja, men det er jeg også helt sikker på. Så snart man siger, vi skal i It gruppe, så smider de jo alt 

hvad de har i hænderne. Der er ingen tvivl om at de synes det er specielt. Og de synes det er sjovt. Så der er 

ingen tvivl om, at det er et rigtigt skridt på vejen”.  

I en anden institution skaber to udpegede drenge – Peter og Rasmus - et legefællesskab sammen med en 

ipad: 

Pædagogen beder en pige om at give iPaden til Rasmus, som spørger: ”hvad skal man trykke på?”, ”Du skal 

bare trykke på den røde knap”. Rasmus går rundt med iPaden, og pædagogen siger: ”Hør nu, du skal gøre 

det sammen med Peter – I skal filme Alma og Ida”. De to drenge går rundt i rummet, og filmer det de lige 
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ser, og pjatter med hinanden. De tager fotos af hinanden, pædagogen ser dem, men lader dem i fred. (De 

tager ikke fotos af Alma og Ida på noget tidspunkt) På et tidspunkt løber de ud i garderoben, hvor der står 

en bænk. På skift står de op på bænken og tager fotos af hinandens numser, ser fotos, pjatter og laver 

fjollelyde.  

Pædagog beskriver selv legeforløbet: ”Jamen, det er netop det, når vi nu sidder med den her app, fordi den 

er låst i, hvad man skal, der er nærmest kun èn måde at lege legen på, og det er den måde. Hvor jeg med 

Rasmus og Peter mere har været igangsætteren, hvor de har fået en opgave, fx med iPaden, at nu kunne de 

rende rundt og så kunne de sætte tingene ind og så kunne de se hinanden. Og så har jeg egentlig ikke pillet 

mere ved dem, fordi jeg tænker, den måde det udvikler sig på er også vigtigt at få med, så man ikke 

fastlåser dem i et eller andet og kommer til at afbryde deres relationsdannelse”. Og som Højholt, m.fl. 

skriver så udvikler børn sig i høj grad sammen. ”De deler engagementer og nysgerrigheder med hinanden, 

og sammen skaber de udfordringer for hinandens læring og udvikling. Når man iagttager børn i færd med 

noget nyt, kan man se, hvordan de i høj grad orienterer sig ved hjælp af hinanden – og orienterer sig mod 

hinanden” (Højholt, m.fl., 2011:16) 

I begge institutioner har de længere forløb givet ’fokusbørnene’ nogle nye adgange til en eller flere andre 

børn, hvilket var målet med casene (som et første trin i en proces). Nogle adgange som rækker ud over 

samværet omkring teknologierne (både i tid og rum). Begge institutioner oplever altså at 

superbrugertilgangen, er en virksom strategi til at åbne deltagelsesbaner for børn med få 

deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet. At superbruger tilgangen udvikles i et forløb giver tid til de 

udpegede børn og giver også pædagogerne mulighed for at iagttage og vurdere de specifikke kontekster, 

relationerne udspiller sig i og arbejde med dem.  

De deltagende pædagoger vurderer, at forløbet har understøttet deltagelsesmuligheder og fællesskabet: 

Pædagog: ”De er kommet meget tættere på hinanden, og de finder faktisk hinanden ude på legepladsen og 

sådan… Og jeg er også stensikker på, at hvis I bliver her resten af dagen, så vil I se dem rende samme. Altså 

denne her aktivitet på den time nu vil gøre, at de vil søge hinanden resten af dagen, fordi de har bare 

hygget sig helt vildt sammen”.  

De digitale redskaber kan medvirke i pædagogiske processer hvor børn med en svag social platform i 

børnegruppen gives deltagelsesmuligheder gennem forløb hvor andre børn opdager dem som god 

legekammerat.  De nye teknologier kan agere som brobygger mellem børnene – og så har de en wow 

effekt, de er tiltrækkende. 

Men nye teknologier virker ikke som sådan, og gennem forløbene har de deltagende pædagoger gjort en 

række erfaringer omkring hvilke kontekster, der var med til at befordre netop deres hensigt om deltagelse, 

og hvilke kontekster, der ikke virkede befordrende. Hvis der f.eks. var for megen voksenstyring, mistede 

børnene ofte fokus. Det vender vi tilbage til i næste afsnit. 

I datamaterialet kan det også lokaliseres, at teknologierne/appsne havde forskellig kvalitet, og at deres 

design havde betydning for hvilke muligheder de gav for samspil mellem børnene: 

Pædagog: ”Jamen, det er jo også den største erfaringsdannelse, det er jo, at selvom man tænker, den her 

app, den er rigtig god, så er det bare ikke sikkert den er god til lige præcis de børn, man har med at gøre. 
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Hvor at, det har jeg ikke haft overvejet før, jeg tænkte bare, jamen en kvalitetsapp er vel en kvalitetsapp (...) 

når vi nu sidder med den her app, fordi den er låst i, hvad man skal, der er nærmest kun en måde at lege 

legen på, og det er den måde”. (fra efterfølgende samtale). 

Til en pædagogisk ekspertise om teknologier i pædagogisk arbejde hører altså også kompetencer til at 

vurdere teknologier og deres specifikke muligheder. Til at oparbejde denne kompetence kan udvikles 

analytiske kompetencer til at vurdere teknologiernes design, hvor design forstås som ’de processer og 

hensigter, som ligger til grund for den endelige materielle udformning og tiltænkte funktion af en teknologi’ 

(Hasse 2015:30). Begrebet om affordance kan bidrage til denne analyse, for teknologiernes design styrer 

ikke entydigt brugen. En teknologi vil altid tilbyde en vifte af brugsmuligheder i en praksis (Gibson 1979). 

Affordance beskriver altså det råderum for handling, der er i konkret relation mellem en teknologi og en 

bruger (Brok 2014). 

Teknologiforstålse som pædagogisk ekspertise handler derfor både om viden om teknologier som sådan – 

deres design og affordances, men også om at kunne analysere hvordan det pædagogiske arbejde folder sig 

ud i en konkret situeret kontekst, hvor teknologier tager deres specifikke form, og designet tiltager sig 

betydning 

Tilgangen til børns deltagelse har i vores cases knyttet sig til at skabe deltagelsesbaner for enkeltbørn, der 

har haft et underskud af deltagelsesmuligheder. Et andet aspekt af deltagelse og kvalitet i dagtilbuddet 

handler om deltagelse som involvering i forhold til børns ret til blive set, hørt og taget med på råd både i 

små og store sager, som det er beskrevet både i børnekonventionen og dagtilbudsloven, et aspekt, der 

knytter sig tæt til børns trivsel (Kornerup & Pedersen 2014). Et norsk forskningsprojekt har i dette 

perspektiv arbejdet med børns tegninger og digitale billeder til at skabe deres eget udtryk i collager, der 

kan åbne for børns måde at se verden på og derved skabe nye former for deltagelse (Knudsen & Ødegaard 

2011.) 

6.3 Pædagogers refleksion over egen styring  

Arbejdet med fællesskaber og teknologi, har fra pædagogernes side givet anledning til en del refleksioner 

over deres rolle i dette arbejde. Det er vigtigt at det pædagogiske personale hele tiden er i stand til at være 

undersøgende, reflektere over og justere forløbet, både i forhold til valg af teknologi og i forhold til den 

kontekst, arbejdet med teknologien foregår i. 

Pædagogen bliver i nedenstående eksempel opmærksom på, at hun tydeligvis har en anden dagsorden end 

børnene. De leger med figurerne i app’en, mens hun er meget interesseret i, at børnene skal optage en 

film.  

Pædagog: ”Det er den der med optage funktionen. Det er den de glemmer”. Forsker: ”Og hvorfor tror du de 

gør det? Jeg har en ide, men …” Pædagog: ”Det er ikke det, der er relevant for dem”.  

Efterfølgende reflekterer pædagogen sig frem til, at hun under dette forløb er meget guidende over for 

børnene, forstået på den måde at hun mange gange fortæller hvad de kan gøre og hun viser det også flere 

gange med sin finger, hvor hun trykker på iPad’en i stedet for at lade børnene gøre det. På en senere 

optagelse, som pædagogen selv har lavet, ser hun igen, at hun har andre interesser end børnene. Selv om 

hun ikke rører ved iPad’en, hører man adskillige gange, pædagogen sige, at nu skal de til at optage.  
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Billedet på forsiden af rapporten er fra en klippet version af optagelsen, som pædagogen har lavet for at 

præsentere hvad der foregår i projektet for kollegaer, forældre og på midtvejsmødet i Sorø.  Her har hun 

indsat refleksive kommentarer på filmen; ”Man er vel fra Midtjylland Der bliver forhandlet og 

godtaget”, ”Samspillet mellem de to piger” og ” Jeg vil gerne de optager noget, mit behov ikke deres”. 

Pædagogen kommer til at styre aktiviteten efter en produktlogik og kommer derved til at spænde lidt ben 

for det egentlige formål, børnenes fællesskab og samvær. For megen styring og med en anden logik, end 

den tilsigtede, kan forstyrre børnenes undersøgende og reflekterende tilgang. 

De samme overvejelser ser vi i pædagogernes analyse af deres afprøvninger af at bruge skype som 

kommunikationsmiddel, hvor hensigten er kommunikation mellem børn forskellige fysiske steder: 

’Børnene havde måske ikke så meget ejerskab i forhold til projektet, da det primært var en voksenstyret 

aktivitet. Kommunikationen gik meget imellem børn og voksne, og derved blev børnene lidt passive... 

Aktiviteten blev ikke så meget en børnekulturs bærende aktivitet, men mere end voksen-og børns aktivitet’ 

(logbog) 

Om voksenstyring siger en pædagog: 

’Altså der kan sagtens være voksenstyring på, man skal bare være meget bevidst om, hvordan man gør det, 

at man ikke fastlåser dem i én bestemt ting, at man ikke holder fast i sine forventninger om, at nu skulle de 

gøre det her, for det kunne være det udvikler sig til noget helt andet, der egentlig var mere hensigtsmæssigt 

for dem’ (fra efterfølgende samtale) 

Måden at bedrive voksenstyring på er uden tvivl en vigtig komponent i professionelt arbejde, men som det 

ses af pædagogens refleksioner over en række pædagogiske aktiviteter om fællesskab med teknologier: 

’Ved voksenstyring mistede børnene fokus og interesse. Da de under frie rammer måtte lege med Sphero 

danne de relationer og havde stor leg og interesse i Sphero’, Robotterne viste sig at være meget følsomme 

og svære at styre. Derfor mistede børnene interessen under voksenstyrede aktiviteter. Derefter fik de lov at 

lege med den uden voksenstyring, og her havde de begge interesse i den. De legede længe sammen med 

den’. (logbog)  

I det samlede datamateriale er der en tendens til, at teknologier og valg af teknologier i forbindelse med 

styring af pædagogisk praksis kommer til at overskygge for pædagogiske og didaktiske overvejelser. 

Teknologierne agerer som kulturkræfter og virker styrende ind på alle dele af læreprocessen. Dette er en 

særlig udfordring i pædagogernes praksis. 

6.4 Hvad er det at være foran og bagud i arbejdet med teknologier i dagtilbud?  

I det indledende netværksmøde relaterer deltagerne sig til hinandens brug af teknologier i dagtilbud i den 

runde, hvor de præsenterer sig i termer af at være nået langt eller ikke være nået så langt. Det giver sig 

udtryk i sætninger som: ’Vi er sådan midtvejs i forhold til de andre institutioner i kommunen’, ’Vi er rigtig, 

rigtig langt’, ’ Vi er selvejende, så vi er et år bagud i forhold til de andre’. 

Men hvad er det at være langt i arbejdet med digitale teknologier, og er det en hensigtsmæssig måde at 

vurdere kvalitet i pædagogisk arbejde?  
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Det er vigtigt at pointere at diskussionen på netværksmøde var meget relevant og kvalificeret og rejste 

vigtige diskussioner om det pædagogiske arbejde med digitale teknologier. Ligesom ideer om at være foran 

eller bagud, er en måde at tale om teknologi på i mange andre kontekster. Når vi alligevel trækker 

tidsmetaforen frem, er det for at fremdrage nogle af de forhold der kommer til at træde i forgrunden, og 

dermed sætter andre forhold i baggrunden.  

Antal og type af teknologi har også en meget væsentlig plads i måden arbejdet med digitale teknologier 

præsenteres:  

”Alle i xx kommune, pædagoger og alle de fastansatte og medhjælpere, de har fået en iPad. Og så har vi 

fået iPad til børnene, og vi har fået sådan en digital kasse, hvor vi har mikroskop i og go pro kamera, og en 

iPad er der også i den, så vi har nogle medier, vi kan bruge til noget. Og så har vi også fået de der klemmer, 

nogen har snakket om, for at få nogle flere pædagogiske redskaber ind i det, også nogle ting, vi kan bruge i 

naturen. Og jeg har kørt meget i at kunne lave nogle QR koder, for jeg synes det er vigtigt at få børnene i 

gang med at lave noget, noget, hvor man skal være aktive i stedet for at sidde med iPad’en. Så det kører jeg 

meget i nu at lave sociale ting, hvor de kan sidde flere om en iPad, f.eks. det kan være en gemmeleg, eller 

find en ting, eller hvad det nu skal være, der er masser af idéer. Så jeg synes vi er rigtig godt med derude”. 

(1. netværksmøde) 

Vi lagde disse iagttagelser frem på netværksmødet, og dette fremkaldte en diskussion om hvordan vi 

udvikler forståelse af kvalitet i brugen af digitale teknologier. Diskussionen havde fokus på forståelsen af de 

digitale redskabers muligheder og begrænsninger, at de digitale teknologier skal være ’et ligestillet redskab, 

et integreret redskab, og en pædagogiskhed bevidst om at bogen kan een ting, farverne kan ngt andet’, og 

på at teknologierne skal bidrage til dagtilbuddet kvalitet i termer af at arbejdet med dem bidrager til 

børnenes trivsel og udvikling. Herudover sås de digitale teknologier som bidragere til at børnene i højere 

grad kan formidle deres oplevelser af deres hverdag, og som et meget effektivt redskab til at dokumentere 

praksis til efterfølgende pædagogisk refleksion. 

På skoleområdet har der været arbejdet med brugen af digitale teknologier i undervisningen gennem en 

årrække, og gennem historien har der været store forventninger til øget læring hver gang en ny særlig 

teknologi har fået plads i skolens arbejde. Det er blevet vist i større studier, at der ikke er nogen 

læringsgevinst ved at indføre teknologier, læringsgevinsterne folder sig først ud i det omfang arbejdet med 

teknologierne didaktiseres, og denne omgang med teknologier i skolen, har været vanskelige at 

implementere (Cuban 2001, Jensen 2015). 

En konkret udmøntning af denne viden finder vi også i en nylig evaluering af Odder kommunes erfaringer 

med at indføre Ipads til alle elever i de kommunale skoler. Forfatterne skriver ’det er aldrig teknologien 

alene, der gør læringen bedre eller dårligere. Det afgørende er, hvordan underviserne integrerer 

teknologierne i deres klasser og i deres didaktiske design’ (Jahnke, 2013) 

Udvikling af kvalitet i arbejdet med digitale teknologier i dagtilbuddet kræver selvfølgelig, at der er digitale 

teknologier til rådighed og kvalificeret arbejde over tid – men det kræver også udvikling af en pædagogisk 

faglighed, der håndterer teknologier i forhold til dagtilbuddets mål om børns udvikling, læring og trivsel, 

som det udspiller sig i den pædagogiske praksis. 

Dette efterspørges også på det første netværksmøde: 
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Vi er ikke særligt langt, og det der bliver spændende synes jeg for os, det er at begynde at få nogle 

refleksioner og nogle overvejelser ift. didaktik, og hvad er det vi vil og hvad er det vi synes. Hvordan 

forholder vi os kritisk, og hvordan lærer vi børnene at forholde sig kritisk? 

6.5 Implementering af digitale teknologier  

Som nævnt ovenfor ved vi fra skoleområdet at teknologier i sig selv ikke bidrager til bedre læringsmiljøer og 

selv om der ikke foreligger viden om dette område på 0-6årsområdet er det sandsynligt at samme figur står 

til troende på dagtilbudsområdet. Gennem casen om ’Hvordan digitale teknologier kan øge kvaliteten og 

blive en integreret del i arbejdet med de pædagogiske læreplaner’ vil vi forsøge at skitsere nogle af de 

forhold, der kan bidrage til at de digitale teknologier kan tilføre kvalitet i det pædagogiske arbejde.  

Case-studiet, der er gennemført af en pædagogiske konsulent som hovedaktør, er optaget af hvordan en 

kommune kan ”brugen af læreplanerne i hverdagspraksis, hvor teknologier får en synlig plads ... således at 

barnets perspektiv i forhold til at udforske og blive klog på egne kompetencer tilgodeses”  

Casen er en pilot-afprøvning på dette. To institutioner er inviteret til at deltage og forløbet består af et 

indledende gruppe-interview, afprøvning af scenarier i de to institutioner for hvordan digitale teknologier 

kan skabe udvikling og læring hos børn og voksne, og et opfølgende gruppeinterview. Fra hver institution 

deltager en leder og en pædagog. Casen er udviklet i fællesskab mellem aktør og forskere, ligesom 

interviewguiden er udviklet sammen. Gruppeinterviewene er lydoptaget og skrevet ud, og aktiviterne i 

institutionerne er video-optagede, blandt andet for at bruge dem til fælles refleksion i det opfølgende 

interview.  

I analysen af interviewene træder først og fremmest en fælles læreproces om brug af teknologier i 

pædagogisk arbejde frem.  

Mere specifikt udkrystalliserer der sig produktion af fælles viden omkring digitale teknologier, om 

relationer mellem teknologier og børn/voksne, og viden om brug af digitale teknologier i pædagogiske 

kontekster. 

Om teknologier som sådan bliver det diskuteret hvad en ipad kan være i en pædagogisk kontekst – og der 

bliver skelnet mellem en ipad derhjemme som er et spilleredskab, man sidder stille med, mens den er et 

legetøj i børnehaven, man kan bevæge sig rundt med. Samtalen udspiller sig, da en af deltagerne referer et 

spørgsmål fra en far: ”Hvad har i gjort ved ipaden, for at de kan gå rundt med dem?” I en teoretisk 

begrebssættelse undersøges teknologiens multistabilitet. Begrebet om teknologiers multistabilitet 

beskriver, at teknologier varierer alt efter hvilken kontekst dens betydning stabiliserer sig i (Ihde 2002). 

Digitale teknologier bliver også diskuteret som teknologier, der skaber kaos. Digitale teknologiers karakter 

af at være uigennemsigtige, foranderlige, ustabile, gør dem mere kraftfulde at omgås i den pædagogiske 

hverdag, og det er netop dér, brugen af teknologien strander i een af institutionerne. 

Pædagog: ”Men også igen, det handler meget om, at man giver sig lov til at øve. Det der med, at der må 

godt ske noget kaos, det gør ikke noget, at det ikke lige lykkes, vi har den bare med, og så ser vi, hvad vi kan 

finde ud af, er der et andet barn eller en anden voksen, der kommer, så kan det være de kan finde ud af det. 

Så det er nok den der sådan lidt kaosangst inden i sig, hvis ikke lige man kan det der eller det ikke lige 

fungerer”. Pædagogisk konsulent: ”Give slip på kontrollen?” Pædagog: ”ja, det er det rigtigt meget”. 
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Forskelle på børn og voksnes relationer til digitale teknologier bliver også vendt: 

Pædagog: ”Jeg vil sige, at noget som gang på gang overrasker mig, det er når man perspektiverer med 

voksne og nye medier, og hvad vi nu skal gå ind og generelt, os voksne, så er vi sådan lidt forskrækket og 

”hvad er nu det for noget? Teknologi, uhh ej,”  hvor børn de er meget nysgerrige”. (...) 

Pædagogisk konsulent: ”Og det er igen også at give dem mulighed for, som du siger, at få lov til at bare at 

lege med det, ikke også”. 

Pædagog: ”Så kommer de i hvert fald ikke i flow på den måde, hvis ikke de får frie hænder”. 

Pædagog: ”Så igen er der forskel på at sætte uret til og ”nu får I 10 min hver” 

Pædagog: ”og så sidder I her” 

Et vægtigt fokus i samtalen er også håndtering af teknologier i pædagogiske kontekster. Her en af casene, 

der blev diskuteret: 

Pædagog: ”Evaluering har jeg sagt foregår løbende, fordi jeg er nødt til at have styr på, hvad jeg vil 

inddrage til næste gang, og så igennem videodokumentation og så gennem billeder også. Første gang vi var 

afsted, havde jeg 9 børn med fra 2,9 til 3,9 ca. max. Og der var jeg simpelthen nød til at sige, de var mega 

vilde med at deltage, men det var for mange. Det var ikke nok til at de kunne kigge på iPad’en og ej, det var 

katastrofe, væk med det. Næste gang.(...) Der havde jeg valgt at sige 5 og 5. Og der begyndte det at ligne 

noget. Jeg havde så måske lige glemt at tænke over, hvilke børn jeg satte sammen med hvem, men det 

tager jeg næste gang, det tager jeg næste gang...” 

Sammenhænge mellem teknologier og pædagogisk kontekst er til stadig evaluering og udvikling, 

verbalisering og begrebsliggørelse. De digitale teknologiers foranderlighed og labilitet skaber til stadighed 

uforudsete udviklinger. For at bidrage til at gøre konteksterne til pædagogiske kontekster, kræves stadige 

refleksioner, justeringer og undersøgelser, hvis de digitale teknologier skal bidrage til kvalitet. 

De pædagogiske rundbordssamtaler beskæftiger sig også med de digitale redskabers særlige kvaliteter i 

forhold til dokumentation, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis, hvor de diskuterer det at have 

fået øje på en særlig fastholdelse og en særlig relation mellem en enkelt pige og den øvrige gruppe. I et af 

de producerede videoklip, kan de i fællesskab iagttage, hvordan en pige med få deltagelsesmuligheder, 

sluses ind i gruppen rent kropsligt, ved at et af de andre børn lægger armen om hende. Det havde ingen 

lagt mærke til i gennemførelsen af aktiviteten, hvor fokus var andre vigtige steder. 

Her vil vi imidlertid fremhæve det vidensudviklende og motiverende i case-processen. Gennem fælles 

samtaler og individuelle pædagogiske afprøvninger, udvikles fælles viden, og der igangsættes en 

læreproces omkring brug af teknologier i det pædagogiske arbejde. Den fælles kommunikation bidrager til 

at konstituere relationel ekspertise, der er kompetencen til at anvende egen og andres viden i en kollektiv 

professionel kontekst. En del at denne ekspertise konstituerer common knowledge/fælles viden, der 

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

2011). 



19 
 

6.6 Udbud og valg af digitale ressourcer  

Tidligere undersøgelser har vist at den mest udbredte digitale teknologi i dagtilbud er iPad’en, og at den i 

det væsentligste bliver brugt som kamera, til at kreere e-bøger og med forskellige læringsspil.  

I dette projekt har det pædagogiske personale også brugt app’s som Skype / Facetime, Backwards cam, 

Puppet Pals, Draw Together. 

I to af de deltagende børnehaver har man i perioden også brugt aktionskamera (som GoPro) og robotterne 

Sphero 2.0 - The Robotic Ball og Dash & Dot, der er to meget simple robotter, som også kan bruges ved 

hjælp af simpel fjernbetjening. iPad’en har været brugt med apps, der er blevet præsenteret på 

konferencer, i fagblade eller i en de mange nye bøger om brugen af digitale teknologier i dagtilbud.  

Vi har ikke under forløbet hørt specielle ønsker fra det pædagogiske personale vedrørende specielle digitale 

redskaber, som markedet ikke kan levere, tværtimod har de forskellige aktiviteter alle taget udgangspunkt i 

teknologier der har været til rådighed i institutionen, eller som man har kunnet låne på en kommunal 

central. De vedhåndenværende teknologier. 

Under et møde efterlyste en af deltagerne et onlinested hvor man kunne få ideer til forskellige aktiviteter 

med digitale teknologier og få ideer til hvordan forskellige apps og teknologier kan bruges i det 

pædagogiske arbejde. Altså en konkret beskrivelse af EMU Dagtilbud, udgivet af Styrelsen for it og læring. 

Ved en rundspørge blandt de deltagende pædagoger, viste det sig at ingen af dem kendte til EMU 

Dagtilbud, hvilket er et lignende resultat vi får, når vi perioden har talt med andre pædagoger vi har haft 

kontakt med. 
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