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AGENDA

MELLEM JUBELOPTIMISME OG POP-PESSIMISME: KAN VI FINDE 
EN ANDEN VEJ? 

HVAD BETYDER DE DIGITALE MEDIER I BØRNS LIV? 

HVAD BETYDER ‘DIGITAL DANNELSE’ I BØRNEHØJDE?  

HVAD BETYDER LEGEN FOR KREATIVITETEN OG LYSTEN TIL AT 
EKSPERIMENTERE? 

PRAKSISEKSEMPEL 

GRUNDLAG FOR EN NY PÆDAGOGIK/DIDAKTIK?



HVAD ER DE VIGTIGE SPØRGSMÅL?

HVORDAN SKABER VI DET BEDST MULIGE 
UDDANNELSESSYSTEM? 

HVILKEN ROLLER SPILLER LEGEN OG KREATIVITETEN? 

HVILKEN ROLLE KAN OG BØR DE DIGITALE TEKNOLOGIER 
SPILLE? 

(HVAD MENER VI MED ‘DIGITALE TEKNOLOGIER’?) 

HVEM SKAL SÆTTE DAGSORDENEN?



(KORT) HISTORISK OVERBLIK (2011-2017)



MEDIERNES BETYDNING

Der er ingen børn, hvis største ønske 
eller primære behov er en iPad.  

Derimod er det alle børns største 
ønske – og behov – at have det godt 
med deres familie, at have en god ven 
og at være i et miljø, hvor de kan 
leve, lege og lære.  
I vore dage er det blot sådan, at liv, 
leg og læring i høj grad finder sted i, 
med og igennem medier.  

Derfor er det væsentligt at se på, 
hvilken rolle medierne spiller i børns 
liv, hvad de bruger dem til og hvilken 
betydning de selv tillægger dem. 

             - Johansen, 2014



MEDIER I DAGTILBUD

MANGLER OVERBLIK OVER HVOR, 
HVOR MANGE, HVOR MEGET, 
HVORFOR, HVORDAN… 

FYRTÅRNE 

UDVIKLINGSPROJEKTER 

FOKUS PÅ UDDANNELSE (GRUND- OG 
-EFTER) 

STATSLIG STRATEGI VEDR ‘DIGITAL 
DANNELSE I DAGTILBUD’ (STIL, KL, 
EVA M.FL) 

RESORT-UDFORDRINGER



IT & MEDIER I SKOLEN

OGSÅ HER STOR FORSKEL: 

FRA FABLAB-SKOLER OVER 1:1 TIL 
KOMMUNER/SKOLER UDEN SAMLET 
INDSATS.  

POLITISK SATSNING PÅ 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG -
MESTRING 

…MENS DEBATTEN RASER OM 
FORSTYRRENDE MOBILTELEFONER I 
UNDERVISNINGEN 



UDDANNELSESSYSTEMET OG DE DIGITALE MEDIER

➤ Gammel vin på nye flasker? 

➤ Og så alligevel - det er blevet både lettere og måske sværere 
pga hhv lettere adgang og større kompleksitet 

➤ Men børn, unge, pædagoger og lærere er grundlæggende de 
samme



HVAD ER SÅ DET NYE?

➤ Grænseløs kommunikation - på tværs af tid og rum (og ind og 
ud af fx klasserummet) 

➤ One size fits IKKE all 

➤ Højere krav til komplekse, kommunikative kompetencer (både 
hos børn, unge og voksne) - herunder til afkodning og 
kildekritik 

➤ Overvågning og registrering (datastøttet læring, ny 
persondataforordning) 

➤ Nye former for deltagelse - og nye distributionsmønstre



HVAD BETYDER DET FOR BØRN OG UNGES RELATIONER

➤ Stærke og svage bånd 

➤ Netværk, følgere, fan- og subkulturer 

➤ Betydningen af anonymitet (eller den afstand, der skabes 
gennem skærmen)

(Digital) d
annelse



HVAD BETYDER (DIGITAL) DANNELSE?

➤ At være (digitalt) dannet handler om at være et menneske, der 
kan begå sig i den sammenhæng, man er en del af.  

➤ Herunder at kunne anvende de redskaber og 
kommunikationsstrukturer, som er relevante. 

➤ Dannelse er ikke en færdighed - det er en overskridelse af 
færdigheder i relation til andre mennesker. 

➤ Man kan således ikke lære at blive dannet. Men man kan danne 
sig, bl.a. gennem leg og relationer til andre mennesker.  

➤ Og det er måske ikke så nyt…?



(DIGITAL) DANNELSE I DET 21. ÅRH.



ÉT BUD: 21. CENTURY LEARNING SKILLS

➤ Eller mao: Hvad er det, vores børn har brug for 
at kunne? Og lære? Og være? 

➤ Og hvilken rolle kan/skal de digitale medier 
spille i forhold til det?



LEGENDE 
PRAKSISSER

…i børns hverdagsliv



HVORFOR LEG?

“Legen og dens 
spektrum af æstetik og 
symbolske former kan 

betragtes som en slags 
antropologisk konstant 

for vores art” 
                                         

Flemming 
Mouritsen,  

lege- og 
barndomsforsker



IPAD SOM LEGEMEDIE

Legen er forskudt til nye 
arenaer og de digitale medier 
muliggør nye relationer og 
nye legepraksisser 

Digitale medier (fx iPads) er 
blevet ‘legificerede’ gennem 
børns praksis. En gensidig 
proces.   

Nye former for ‘legende 
tilstedeværelse’



RELATIONELLE PRAKSISSER

Deltagelse og 
identitetsudvikling 

Mediebrug er relationel 

Legekultur formidles -    
ofte via medier - igennem 
børnenes netværk 

Mediernes fysiske og 
materielle organisering 

Åben, men fokuseret 

“Klistrer” til hverdags- 
livets praktikker



Legestemning 
Legepraksis 
Legemedie

L E G  
E R …



HVORDAN GØR VI SÅ DET?



DEN STORE OPDAGELSESREJSE FOR DE HELT SMÅ



LEG 

OPDAGELSE  

EKSPERIMENT  

KROPSLIGHED  

SPROG 

OMVERDENSFORSTÅELSE  

SAMARBEJDE  

OPMÆRKSOMHED  

SAMMENHÆNG 



HVAD HANDLER DET OM?

➤ Hvad er de digitale teknologiers affordances (iPads, mobile 
projektorer, apps e.a.) - i relation til de fysiske artefakter (i 
dette tilfælde møbler, madrasser, vægge, rum osv)? 

➤ Hvordan opfattes og opleves disse affordances af børn og 
pædagoger - hvilke muligheder ser vi? 

➤ Hvilke praksisser understøttes? 

➤ Hvilke stemninger skabes? 

➤ Hvilke literacies understøttes? 

➤ Hvilke dannelsesprocesser finder sted?



EKSPERIMENTERENDE PRAKSISSER

➤ Eksperimenterende praksisser 
kan understøtte kreativitet og 
dannelse 

➤ I eksperimenterende 
fællesskaber samarbejder børn 
og voksne 

➤ Alle ved noget - ingen ved alting 

➤ Voksne går foran, bagved og ved 
siden af børn 

➤ Det kræver, at man tør slippe 
(noget af) kontrollen



HVAD SKAL VI STILLE OP 
SOM VOKSNE?



TÆNK JER OM…

HVORNÅR HAR DU SIDST 
TALT MED ET (ELLER 
FLERE) BARN/BØRN OM 
VEDKOMMENDES BRUG AF 
MEDIER? 

HVAD TALTE I OM? 

LÆRTE DU NOGET NYT? 

GJORDE BARNET/
BØRNENE?



GODE RÅD TIL PÆDAGOGER OG LÆRERE

➤ Kig indad - hvad bruger du selv medier til og hvorfor? 

➤ Diskutér med dine kolleger - også på nettet -> Skab netværk 

➤ Sæt dig i børnenes sted - hvad er det, de er så optagede af? 
Spørg dem hvorfor -> Kollaborativ praksis 

➤ Tag udgangspunkt i pædagogikken og læringen, 

➤ … men lad dig inspirere af teknologier, apps mm.



GODE RÅD - FORTSAT

➤ Sæt fokus på det relationelle, det overskridende, det 
udforskende  

➤ Sæt først og fremmest fokus på legen, fordi det er nøglen til 
kreativitet 

➤ Diskutér med forældrene og argumentér for jeres 
pædagogiske valg 

➤ Prøv noget af - og prøv noget andet, hvis det første ikke virker



@STINELIV #BHVCHAT #SKOLECHAT 


