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Abstract 

Digital media is pushing its way into the practice of day-care in Denmark. Society’s increasing pressure 
towards access to broader technological skills and media literacy for children and youngsters motivates 
the growing desire of politicians’ and the day-care staff to integrate technology into the playing and 
learning activities of the children. In the municipality of Fredensborg, such activities have not yet been 
conceptualised, thus the informal training of day-care staff has been outsourced. 

This thesis aims to connect the use of digital media to play and aesthetics in the realm of child 
pedagogy, and thereby contribute to the visualisation of technology’s contribution to learning, which is 
needed in places like Fredensborg. Hence there is potential for digital media to become part of activities 
where children already seek ways of expression and therefore stimulate their curiosity and expand their 
range of skills towards technology. Drawing from the long tradition of the theory of play, aesthetics and 
pedagogics, combined with contemporary insights in media literacy and media-play, this thesis seeks to 
find a solid foundation for the following investigation to build upon. 

This qualitative research is confined to questions about how children form and express play with 
digital media and how day-care staff members contribute to this process by adding value and media 
literacy skills. The research takes place in three institutions, which is illustrated by the presentation of 
three different cases. The first two cases were carried out in two locations for after-school care with 
children between the ages of six and nine, and the third case was carried out in a nursery with children at 
the age of two years. My methods for gathering data were primarily documented observation in the field, 
recorded interviews with staff and the documentation of the projects with photos and videos. The 
production and artefacts of the children also play a major role in the analysis of the body of data. 

Case 1 is a photo project where children were asked to document or produce imagery with digital 
photos of the changes in nature during autumn. Two groups of nine children took photos on small tours for 
two days, followed by the task of sorting and editing the images for another set of two days. Case 2 is a 
media project in which twenty children worked and played with different technologies during four weeks. 
The digital media involved were stop-motion animation on the iPad, the examination and the production of 
imagery with digital microscopes and work with digital photography. Case 3 involved two-year-old 
children where in the course of three days, the main focus was to introduce various media such as digital 
photography, stop-motion, the webcam and the microscope, and see how this affected and complimented 
the play of the children. 

Through the project’s analysis, four major themes have emerged: ’Aesthetics of Context’, ’My 
View/Our View – Expression Through the Senses and Reflection’, ‘Camera Play’, ’Improvisation – 
Performativity of Play’. Together they provide an insight into media practices in a play environment, where 
the practices and ideas of grown-ups sometimes obstruct a childlike approach to the use of technology. 
Thus the adult influence must be reviewed and refined. The children’s immersion in play and their 
aesthetic expression within it entails true involvement in their media practice and thereby conveys 
independent literacy and skill development by the children. 

So the introduction of technology in day-care and the establishment of media practices amongst 
children are well placed within the realm of play and in the context of the child’s expression of the world 
through the media. Play and aesthetic expression are processes with self-progressing purposes and 
provide therefore a strong platform for media use and media literacy. 
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1. Indledning 

1.1. Digital kultur i dag- og fritidsinstitutioner 

”En væsentlig forudsætning for arbejdet med børnedigitalisering har været at sikre, at introduktionen 

af digitale medier i dagtilbud sker med omtanke. Vi ønsker at medier skal bruges som et af de værktøjer 

pædagogerne benytter i arbejdet med børnenes læring og udvikling. (…) For at sikre den pædagogiske 

kvalitet i omgangen med iPads og andre digitale medier i daginstitutioner er Fredensborg Kommune gået 

sammen med Professionshøjskolen UCC i et partnerskab. (…) I praksis handler partnerskabet om at 

understøtte udviklingen af en digital kultur i kommunens dagtilbud.” 1 

 

Sådan blev Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune, på et møde den 

31.1.2012, orienteret om Center for Skoler og Dagtilbuds planer vedrørende 

introduktionen af digitale medier som pædagogisk værktøj i dagtilbud - det såkaldte 

’børnedigitaliseringsprojekt’. 

Ovenstående citat indeholder koncepter for børnesyn, pædagogik og digitale medier, 

som overlapper med nogle af mine egne idéer og tanker omkring dette emne. Indenfor 

lignende rammer, som kommunens forvaltning har formuleret, vil jeg nærmere undersøge 

muligheder og konsekvenser for det pædagogiske arbejde med de digitale medier i dette 

speciale. I modsætning til kommunens oplæg ser jeg dog potentiale for ikke blot læring og 

udvikling som nævnt, men derimod at benytte mig af de medietypiske karakteristika: leg og 

æstetiske læreprocesser, som jeg mener er medierne immanente. 

 

Fredensborg Kommune opprioriterer nu også omgang med de digitale medier i 

dagtilbuddet, efter man tidligere havde lanceret en opdateret Pædagogisk Digitaliseringsstrategi 

for Skolerne i Fredensborg Kommune2. I en kommunal pressemeddelelse hedder det, at det 

øgede fokus skyldes et ønske om, at arbejdet med de digitale medier skal have et 

                                                
1 http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/boerne+og+skoleudvalg/2012/november 

/06-11-2012+1692/136+-+orientering+om+partnerskab+med+1692 
2 http://www.fredensborg.dk/files/Fredensborg%202012/Filer%20Fredensborg/Skoler/pædagogisk% 
 20digitaliseringsstrategi.pdf 
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pædagogisk afsæt, hvilket jeg ser som et supplement til mange kommunes anstrengelser for 

at implementere iPads og anden teknologi i skolen.3 

Ønsket om at bruge iPads og andre digitale medier med ’omtanke’, ser jeg desuden 

som forsøg på at skærme for en udbredt skepsis fra forældre og ikke mindst pædagoger. 

Ordet ’omtanke’ implicerer tidsbegrænset brug og ved pædagogisk velovervejet aktivitet. 

Alligevel undlader forfatteren specifikt at nævne, på hvilken måde man så kunne anvende 

de digitale medier. Der henvises derfor til partnerskabet med UCC4, som skal forsøge at så 

kimen til en digital kultur. 

Steen Søndergaard, som er lektor på UCC’s enhed for it, medier og læring siger at: 

”Digitale medier fylder meget i børns liv, og på sigt bliver det endnu vigtigere, at børn mestrer de nye 

medier. Institutionerne i Fredensborg er frontløbere i en spændende udvikling, som vil gavne hele samfundet, 

for det er en pædagogisk opgave at give børn de nødvendige, digitale kompetencer, så de bl.a. bliver aktive 

deltagere i den digitale verden og ikke blot passive forbrugere.”5 

 

Mit speciale søger at finde indicier til en digital kultur ved praksisorienterede 

aktiviteter udført i forskellige institutioner sammen med børnene og pædagoger. Hver 

aldersgruppe, hver institution, hver børne- og personalesammensætning er unik og må 

derfor anskues som et individuelt tilfælde. Alligevel søger opgaven at finde brede 

holdepunkter, som måske kan være vejvisende for, hvordan omgangen med de digitale 

medier i institutionerne kan forgå. 

 

”At møde digitale medier allerede i børnehaven forbereder børn og unge på deres digitale liv og verden 

og skaber grundlag for børnenes videre læring, udvikling og dannelse” (Broström hos Nyboe 

2011:153). Dermed er kommunens prioritering af de digitale mediers indflydelse i det 

pædagogiske arbejde i stor udstrækning også et langsigtet ønske og omhandler også 

børnenes såkaldte skoleparathed. Når børnene skal overflyttes fra børnehave til 

børnehaveklasse, er det meningen, at barnet ikke skal blive fremmedgjort af skolens 

teknologiske standard, samtidig med at barnet helst skal kunne forstå og evne visse digitale 

anvendelser. Danske medieteoretiker Lotte Nyboe pointerer i sin bog Digital dannelse, at det 

er samfundets ansvar at børn og unge får lige muligheder for at udvikle og tilegne sig 
                                                
3  http://www.fredensborg.dk/forside/presse/nyheder+details?doc=35115 
4  Professionshøjskolen UCC 
5  http://www.ucc.dk/omucc/aktuelt/nyheder/fredensborgsatserpaaintelligentit.html 
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digitale kompetencer (Nyboe 2011:14). Hun mener desuden, at institutionerne bør udnytte 

de digitale mediers store lege- og læringspotentiale, og at i et dannelses- og 

samfundsmæssigt perspektiv muliggøres deltagelsen i samfundets digitale liv og kultur 

(ibid., 18). 

 

Årsagen til at jeg stiller skarpt på Fredensborg Kommune, skyldes at jeg selv har 

bopæl i kommunen og har to børn, der henholdsvis går i børnehave og fritidshjem i 

kommunen. Udover dette har jeg som konsulent for dagtilbudsområderne Nivå og 

Kokkedal fået til opgave at hjælpe det pædagogiske personale med børnedigitalisering. I de 

fleste af de dag- og fritidsinstitutioner som jeg har en professionel kontakt til, gives der 

udtryk for en efterspørgsel efter større berøringsflade med digitale medier. Både ledelse og 

personale er enige om, at deres viden og erfaring med at bruge digitale medier sammen 

med børnene er særdeles begrænset. Samtidigt pointeres der en parathed fra institutionerne 

til at påbegynde denne proces, hvor digitale medier indgår i det pædagogiske arbejde. 

Efterlysning af idéer, til hvordan digitale medier kan anvendes i pædagogiske 

sammenhæng, indikerer en åbning og søgning udadtil. 

På dette sted vil jeg også nævne, at jeg har en arbejdsmæssige historik i forhold til alle 

af dagtilbuddets områder som pædagogisk medhjælper. Disse områder omfatter 

aldersgruppen 0 til 12 år, opdelt i vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. I denne 

femårige periode har jeg tilegnet mig viden og erfaring, først og fremmest i omgangen med 

børnene, samt de pædagogiske principper i praksis. Dette suppleres med indsigt i 

personalets formåen og begrænsning, institutionens strukturelle og organisatoriske 

elementer og lærings- og udviklingsaspekter, som for eksempel læreplaner og 

aldersbestemte arbejdsmetoder. 

1.2. Leg og æstetik som universel udviklingsfaktor 

I det nutidige pædagogiske og didaktiske felt findes der en række begreber, som sidestilles 

med, eller bruges som en slags katalysator for læring. Det er ikke mindst teknologiens og 

mediernes skyld, at der er opstået behov for at sætte læringsbegrebet i et nyt perspektiv. 

Ord som leg, æstetisk virksomhed, flow, uformel læring, sansning og oplevelse er bare 

nogle af de begreber, som man støder på, når didaktikken søges at udvikles eller fornyes. 

Ikke kun i skolen, men også i daginstitutionerne er læring en primær målsætning i børnenes 
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opvækst og opdragelse. Børnenes tid og rum er forankret i lovpligtige mål, hvilke 

manifesterer sig igennem læreplaner i institutionerne (ibid., 28). Flemming Mouritsen 

kalder det ”de voksnes projekt” (Mouritsen 1996:17) og forklarer, at legekulturens formidling 

sker via uformelle netværk børnene imellem. ”Den [legekulturen] afhænger fundamentalt af 

børnenes deltagelse og udøvelse og beror på deres tilegnelse af færdigheder m.h.t. udtryksformer, æstetiske 

teknikker, organisationsformer, iscenesættelse og performance” (ibid.). 

Det er altså legens uformelle karakteristika med dens æstetiske kodning, der er 

ansvarshævende for børnenes egen udvikling og socialisering. Jeg vil i specialets afsnit om 

leg og æstetik følge op på legens rolle i både læring og socialisering. Introducerende er det 

dog vigtigt at nævne, at det dialektiske forhold mellem leg og æstetik kan sætte sig udover 

de voksnes målsætninger om læring, kompetencer og dannelse. Hos Austring & Sørensen 

hedder det, at æstetisk virksomhed, drevet af en medfødt trang gennem legende aktivitet, 

beskriver konstituerende træk ved selve det at være menneske (Austring & Sørensen 

2006:69). Samtidigt er leg en æstetisk udtryksform, hvilke kan opfattes som særskilt eller 

næsten som ”hemmelige” kommunikationsformer børnene imellem. 

 

Det er i dette speciale min intention at afsøge spændingsfeltet mellem legen og dens 

formelle æstetiske udtryk igennem de digitale medier. Undersøgelsens præmis er 

eksperimentet og barnets egen drivkraft og nysgerrighed, som på den måde håbes at kunne 

forblive ”barnets projekt”, for at bruge Mouritsens formulering. At vi voksne har ønsker 

og andre dagsordner, kan der ikke abstraheres fra, og det påvirker dette studie utvetydigt. 

Men det er et forsøg på ikke at kompromittere barnets tilgang til teknologien ved at have 

læring som formål eller primær fokus. ”Derfor kan utallige spontane aktiviteter hos børn, leg, spil, 

mime (…) ikke bare bruges med pædagogiske hensigter, men udgøre den faktiske hjørnesten i 

pædagogikkens metoder” (Dewey hos Austring & Sørensen 2006:79). For mig er Deweys citat 

passende i den forstand, at man indretter pædagogikken således, at spontaniteten ikke blot 

sandsynliggøres, men kan være aktivitetens bærende element. 

 

Leg og æstetisk virksomhed har også en anden funktion i børnenes udvikling. De er 

henholdsvis ansvarlige for den fysiske afprøvning og udfoldelse af sanserne og den indre 

bearbejdning af disse sanseindtryk. Menneskets sanser er dets membran, hvorved det kan 

mærke verden og sine omgivelser, og det er igennem følelserne det kan beskrive og placere 

sig selv i denne kontekst (ibid., 69). 
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Jeg har af den grund bestræbt mig på, ved mine egne projekter i undersøgelsen, at 

sanseliggøre omgangen med digitale medier, således at børnenes aktiviteter indgår i reelle 

sammenhænge og at flere sanser aktiveres på samme tid – ikke mindst følesansen. I 

undersøgelsen beskrives der forskellige måder at håndtere medierne på. Fotografiet i 

naturen er ikke blot en visuel aktivitet, men kræver sansernes samlede parathed for 

tilstrækkeligt at kunne udforske børnenes omgivelser. Arbejdet med mikroskopet 

forudsætter evnen til at undersøge forskellige materialer, samt abstraktionsevne til at 

oversætte genstand til billede. Stop-motion animationen er, som vi senere skal se, en social 

aktivitet, hvor aftaler børnene imellem skal afstemmes i forhold til visuel udtryk, fortælling 

og legende improvisation. Denne improvisation bærer netop præg af vekselvirkning 

mellem social adfærd og taktil indgriben i og modificering af fortællingen. Medierne tjener 

på den vis som udtryksbærende enheder og kan derfor være legeelementer i børnenes 

aktivitet. 

For Lotte Nyboe rummer begrebet ’mediekonvergens’ digitaliseringsprocessen af 

analoge medier og sammenkoblingen af mediernes teknologi og kultur (Nyboe 2011:12). 

Det er i dette speciale centralt, at de digitale værktøjers relation til virkeligheden er til stede, 

og på den måde ikke foregår i det ’virtuelle’. Undersøgelser af og eksperimenter med de 

ting der er rundt om os, og de relationer vi har til hinanden, skal være genstand for 

børnenes nysgerrighed og udvikling. 

1.3. Problemformulering 

Det er dette specialets hensigt at kaste lys over børnenes digitale legekultur i situationer, 

hvor børnenes selv etablerer lege eller læringsaktiviteter. Jeg vil gerne undersøge, hvilke 

udtryksformer børnene benytter sig af i denne medieleg, og hvilke æstetiske bedrifter der 

opstår i deres leg eller ageren. Disse spørgsmål skal være med til at afdække, hvordan 

børnene selv oplever brugen eller tilstedeværelsen af digitale medier i deres dagligdag i 

institutionen. I modsætning til skolen, er der i dag- og fritidsinstitutioner mulighed for at se 

legen som primær aktivitet, og er dermed læringsmål i sig selv. Dette betyder, at der på den 

ene side kunne forventes, at der opstår læring omkring brugen af digitale medier, samt en 

uformel indlejring af digitale medier i legen på den anden side. Denne indlejring kunne 

forventes at stimulere barnets nysgerrighed og evne til at udtrykke sig igennem medierne 

på en naturlig og intuitiv måde. 
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Som et andet led er det interessant at belyse, hvordan det pædagogiske personale 

formår at opfange og fokusere på disse uformelle lege- og læringsaktiviteter. Er det noget, 

man taler med børnene om, og hvordan formidles dette videre til kollegaer og forældre? 

Dette er relevant for at se, i hvilken omfang det pædagogiske personale er i stand til at 

inddrage brugen af de digitale medier og se børnene og deres leg bag disse digitale 

redskaber. Denne undren udmunder i følgende problemformulering: 

 

• Hvordan former og udvikler børn deres leg med og omkring brugen af digitale medier? 

• Hvordan kan det pædagogiske personale styrke og kvalificere denne leg og produktion og også tilføje 

dannelse overfor disse medier? 

 

Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse i dag- og fritidsinstitutioner i Nivå og 

Kokkedal ønsker jeg at sætte fokus på sammenhæng mellem leg, læring og socialitet ved 

brugen og tilstedeværelsen af digitale medier i det pædagogiske arbejde. Undersøgelsen skal 

kunne vejvise og hjælpe denne netop påbegyndte udvikling med de digitale medier i 

pædagogisk sammenhæng. 

1.3.1. Forskningsspørgsmål: 

• Hvordan kommer børns leg og andre uformelle aktiviteter med og omkring digitale medier til udtryk? 

• Hvilke æstetiske bedrifter opstår der i børnenes leg eller aktivitet? 

• Hvilken rolle spiller pædagogerne i børnenes leg og uformelle læringsaktiviteter ved brugen af digitale 

medier? 

1.4. Afgrænsning 

Når jeg i dette speciale retter fokus imod leg og æstetik, så er det for at fremhæve 

udviklingspotentialet, der ligger i den legende og æstetiske praksis. Jeg ser altså efter, om 

der findes tegn på leg, og på hvilken måde dette kommer til udtryk. Det er ikke min hensigt 

at sammenligne brugen af de digitale medier i et pædagogisk henseende med computerspil 

eller lærings apps, men snarere at sandsynliggøre medieleg som metode for at 

eksperimentere og udforske den verden, der omgiver os. Det er derfor børnenes tilgang til 

medierne og deres æstetiske produktion, der hovedsagelig er genstand for undersøgelsen. 
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Ligeledes spiller pædagogen med sin faglighed samt kendskab og viden til de digitale 

medier en afgørende rolle, for hvorvidt legeprocessen styrkes eller svækkes. 

Videre er det væsentligt at vise mangfoldige tilgange til medieleg og æstetisk 

virksomhed, hvilket illustreres med forskelligheden i de valgte cases. Vi skal i specialet her 

møde to forskellige fritidshjem i ’Børnehusene Nivå’ og en vuggestue i ’Børnehusene 

Kokkedal’. Der er givetvis aldersforskel hos de involverede børnegrupper – mellem 

fritidshjem og vuggestue. Men der er også afvigelser i projekternes mål, tidsramme, 

lokalitet og involvering af de voksne. Ordet voksne referer her både til institutionens 

ansatte eller pædagoger og mig selv, da jeg har stor indflydelse på projekternes eksistens og 

empiri. 

Erfaringerne fra de tre cases kan måske hjælpe os at øjne nye muligheder og måske 

også begrænsninger i en kvalificeret omgang med de digitale medier i institutionerne. Vi vil 

også sætte pædagogernes viden om og indblanding i processen i relief, for at kunne se 

nærmere på den nuværende pædagogiske praksis i kobling med de digitale medier. 

1.5. Metode og empiri 

I denne opgave har jeg valgt at udføre en kvalitativ undersøgelse ved at følge og samle 

empiri fra tre forskellige cases, som omhandler et fotoprojekt og to medieprojekter. De 

cases er blevet til på forskellig vis, men som udgangspunkt har alle de involverede 

institutioner et ønske om at inddrage digitale medier i hverdagen til fælles. Undersøgelsens 

materiale består af deltagerobservation, interviews, foto-dokumentation, video- og 

lydoptagelser, samt børnenes artefakter eller produktioner. 

I alle tre projekter indgår de artefakter, som børnene har produceret, i analysen, og 

danner dermed grundlag på samme vis som mine egene iagttagelser for undersøgelsens 

udbytte. Det virker for mig nærliggende at den visuelle etnografi egner sig særdeles godt til 

undersøgelse og vurdering af de digitale mediers karakteristika i forhold til leg og æstetik. 

De artefakter som børnene primær har produceret er fotografier, stop-motion animationer, 

mikroskop billeder og tegninger. 

1.6. Specialets opbygning 

Indledningsvis har vi kunnet danne os et overblik over specialets problematik, relevans og 

ramme, samt min personlig tilgang og engagement til emnet. Både politiske og 
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samfundsmæssige tendenser er vigtige at tage med i forståelsen for problematikken, da de 

er med til at præge pædagogikken og institutionernes hverdag. 

 

I andet kapitel vil jeg se nærmere på hele den teoretiske forståelse for 

problemformuleringens kernepunkter: leg, æstetik og digital dannelse. 

 

I tredje kapitel vil jeg redegøre for min felt, som er institutionen. I denne 

sammenhæng ser vi også på relationerne mellem barn og voksen og brugen af teknologien 

indenfor institutionens ramme. I kapitlets sidste del vil jeg introducere mine tre cases med 

en kort beskrivelse af institutionernes rammer, personale- og børnesammensætning. 

 

I fjerde kapitel vil jeg gøre rede for mine metodiske overvejelser for undersøgelsen. 

Her er det relevant at kigge på den teoretiske og praktiske tilrettelæggelse for de 

etnografiske metoder samt dataindsamling. Videre skal vi kigge på specialets analytiske 

metoder og få indblik i de etiske overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse med 

undersøgelsen. 

 

I femte kapitel retter vi blikket mod børnenes produktionsprocesser i de tre cases. Her 

får vi en gennemgang af forløbene samt de tilhørende teknologier og møder eksempler på 

børnenes arbejdsmetoder, legeprocesser og produktioner. 

 

I sjette kapitel vil jeg præsentere specialets analyse, som består af fire temaer: 

’Kontekstens æstetik’, ’Mit blik/vores blik – udtryk gennem sanser og refleksion’, ’Lege 

med kamera’ og ’Improvisation – performative legeprocesser’. De er opstået på baggrund 

af den analytiske bearbejdning af specialets empiriske materiale. Temaerne ser på 

legmæssige og æstetiske principper fra forskellige vinkler og har desuden fokus på 

børnenes brug af de forskellige teknologier med alle deres særheder og særlige 

karakteristika. 

 

I syvende kapitel vil jeg reflektere over de voksnes rolle i børnenes leg og uformelle 

læringsaktiviteter ved brugen af de digitale medier i institutionen. 
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I ottende kapitel vil jeg konkludere på undersøgelsens kernepunkter og svare på 

specialets problemformulering. 

2. Leg, æstetik og digital dannelse 

Dette kapitel er reserveret til at skabe en forståelsesramme for undersøgelsens centrale 

begreber – leg, æstetik og digital dannelse. Mit fokus på netop de tre begreber skyldes deres 

universelle egenskaber, samt oprindelighed og evne til at indbefatte andre relaterede 

processer, som for eksempel læreprocesser, hvilket vi senere skal se. Det er min opfattelse, 

at en diskussion af disse begreber kan danne fundament for forståelsen af 

problemstillingen af denne opgave og samtidigt være en guide og forståelsesramme for den 

empiriske undersøgelse. Leg, æstetik og dannelse er for mig at se nøglebegreber og deres 

indbyrdes relation og slægtskab gør, at vi får en større forståelse for det kreative potentiale, 

der ligger i omgangen med de digitale medier. Begreberne indeholder vigtige 

underkategorier, som styrker og udvider begrebernes spændevidde tværs over sociale og 

kulturelle forhold. Dette lægger op til en helhedstænkning, når digitale medier skal spille en 

øget rolle i børnenes hverdag i institutionen. Dette kræver en fælles forankret diskussion af 

disse tre nøglebegreber, hvilke jeg her prøver at belyse fra forskellige sider. 

Jeg vil starte med at sætte legebegrebet i en teoretisk ramme og udvide det til også at 

omhandle legekultur, uformel læring og leg i voksenperspektiv. Dernæst vil jeg undersøge 

æstetikbegrebet og dertilhørende æstetisk virksomhed og æstetiske læreprocesser. Kapitlets 

sidste del tilkommer begrebet digital dannelse, som sættes i perspektiv med det digitale 

kompetencebegreb og medieleg. 

2.1. Leg 

Den norske legeforsker Eli Åm åbner i sin bog Lek i barnehagen – de voksnes rolle med et citat 

af psykoanalytikeren Erikson: ”(…) på sin egne lekne måte, forsøker leken å unnslippe å bli fanget 

inn av en definisjon” (Erikson hos Åm 1985:11). Det er kendetegnende for en række bøger og 

artikler om leg og legens væsen, at der ikke findes en klar definition af legebegrebet. For at 

understøtte sin egen forskning i børnehaven rækker Åm tilbage efter en række teoretikere, 

som hun sammenligner, og evner at filtrere relevante aspekter ud, som netop understøtter 
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hendes perspektiv og gør hendes forskning interessant. Jeg vil følge hendes spor med en 

gennemgang af nogle af de mere grundlæggende legeteorier, for på denne måde at kunne 

danne et udgangspunkt for, når vi i næste afsnit skal kigge på nogle af den danske 

legeforskning. 

Jeg vil dog starte med et citat fra Johan Huizinga, som er en betydningsfuld skikkelse 

med indflydelse af det moderne legebegreb. Han mener at leg går forud for den 

menneskelige civilisation og på den måde, ifølge den hollandske kulturhistoriker, er hævet 

over vores kulturbedrifter. 

”Play is older than culture, for culture, however inadequately defined, always presupposes human 

society, and animals have not waited for man to teach them their playing. We can safely assert, even, that 

human civilization has added no essential feature to the general idea of play” (Huizinga 1949:1). 

Vi ved i dag, at legen er hjernens udviklingsmotor hos både dyr og mennesker og kan 

på den måde intensivere deres læringspotentiale og -kapacitet6 . Det interessante ved 

Huizinga er, at leg indgår i al menneskelige aktivitet. Han er den første i nyere tid, som 

indrømmer legen, hvilket ellers var rettet mod menneskets psykologiske udvikling, en 

samfundsmæssig status, foruden hvilken kulturen og dermed menneskeheden ikke kunne 

udvikle sig (ibid., 16). 

 

Erik H. Erikson repræsenterer psykoanalysens måde at tolke leg på og har som 

efterfølger af Freud udviklet legeteorier på basis af katarsisteorien7. Ifølge Åm afreagerer 

og bearbejder barnet i Eriksons teori indelukkede følelser gennem legen, for på den måde 

at finde afløb for dets frustrationer. Han ser på legen som barnets vigtigste ego-funktion, 

og barnet kan finde afveksling og egen helbredelse i legen. Han skelner mellem børns leg 

og voksen leg. Mens leg for den voksne er en afstikker i en anden realitet, er det for 

barnets velkommende vejen mod stadig nye mestrings-niveauer (Åm 1985:12). Åm 

fremhæver, at ved at sammenligne barnets leg med ”voksne” virksomheder som forskning 

og kunstnerisk udfoldelse, åbner Erikson for en tolkning af leg som en skabende proces. 

Denne tolkning kommer desuden som et tillæg til den traditionelle psykoanalytiske 

fortolkningsmåde indenfor katarsisteorien (ibid.). 

                                                
6  TED: Stuart Brown; Play is more than fun; http://www.youtube.com/watch?v=HHwXlcHcTHc 
7  Udbredt, især blandt freudianske psykoterapeuter, beskrivelse for oplevelsen af undertrykte følelser eller 

hændelser, som oftest ligger ubearbejdet in ens fortid (Åm 1989:12). 
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Med den schweiziske psykolog Jean Piaget nævner Åm en anden stor teoretiker, som 

på trods af sin omfattende gennemslagskraft indenfor forskningen, til stadighed bliver 

kritiseret for at have baseret sine teorier ene og alene på sine egne børn. Med sin almene 

udviklingsteori, som indebærer menneskets intellektuelle udvikling igennem ’assimilation-’, 

’akkommodation-’ og ’adaptionsprocesser’8, har han lagt et grundlag for sin stadieteori hos 

børn. Barnet går igennem forskellige udviklingstrin og starter med den ’sensomotoriske’ 

periode fra fødsel til to års alderen. Den ’præoperationelle’9 periode afløser sin forgænger 

og varer op til syv års alderen. Piaget er optaget af at skelne mellem leg og imitation. Både 

leg og imitation er vigtige processer i barnets intellektuelle udvikling. Men i modsætning til 

imitation er leg en lystfyldt og utvungen proces, som foregår på barnets subjektive 

præmisser, og som giver barnet en positiv følelse af at mestre (ibid., 14). Med tilegnelsen af 

sproget opstår ’symbollegen’. Symbollegen er udtryk for barnets evne til at forholde sig til 

situationer, som ikke findes her og nu. Det imiterer først sine egne handlinger, for derefter 

at udvikle større abstraktionsgrad og forholde sig til personer eller objekter, som ikke 

tilhører barnets eget ressource spektrum. Symbolspektret bliver udvidet fra individuel til 

kollektiv symbolisme. Denne tidlige legeform afløses efterhånden af det, Piaget kalder for 

’regelleg’. Han betragter regelleg for at være en social form for leg, hvor regler erstatter 

symbolet. Kritik øves på Piagets opfattelse af, at legen udvikles i retning af mere 

virkelighedstro imitation jo ældre barnet bliver, og at han i den forbindelse ser bort fra den 

sociokulturelle kontekst, barnet befinder sig i (ibid., 15). 

I spørgsmålet om hvorfor legen opstår, har russeren Alexei N. Leontjev udviklet en 

teori, hvori svaret ”ligger i motsetningen mellom barnets ønske om å handle som de voksne og barnets 

manglende evne og mulighet til å gjøre dette” (ibid., 17). Leontjev karakteriserer legen som 

førskolebarnets dominerende virksomhed, hvilken indebærer at legen er barnets forsøg på 

at tilegne sig den objektive virkelighed, hvilket ikke udgøres af genstande, men primært i 

kraft af de menneskelige relationer til hinanden og genstandene. Han understreger altså, at 

det er relationerne, der danner udgangspunktet for legens kvalitet, som bliver stadig mere 

komplekse i barnets opvækst. Legen har en socialiseringsfaktor hos Leontjev, som 

                                                
8  Hos Piaget er læring centreret omkring en ligevægtsproces, hvilket opretholdes igennem adaption. Denne 

aktive tilpasning foregår i samspil mellem individet og omgivelserne og balanceres mellem assimilation, 
som er opbygningen af nye kognitive skemata, og akkommodation, som er en videreudvikling på 
eksisterende erkendelsesstrukturer (Illeris 2000:27). 

9  Den sensomotoriske og præoperationelle periode danner de to første hovedstadier hos barnet frem til 
omkring skolealderen i Piagets stadieteori (Illeris 2000:27). 
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indebærer at barnet indordner sig ”skjulte” regler i rollelegen, for på den måde at kunne 

indgå kompromisser i forhold til de andre deltagere i legen. På den måde udvikles vigtige 

personlighedstræk hos barnet (ibid.). 

I sin teoretiske gennemgang fremhæver Åm legen i et kommunikationsteoretisk 

perspektiv, udviklet af den engelske antropolog Gregory Bateson. Afsæt til dette fokus er 

teoriens relevans for samspillet mellem legende børn og deres indbyrdes kommunikations- 

og kontaktmønstre. Han introducerer begrebet ’skjult læring’, som ifølge Åm koncentrerer 

sig omkring forholdet mellem ’tekst’ (indhold) og ’kontekst’ (ibid., 20). Dette indebærer, at 

i en læringssituation formidles ikke bare selve kundskabsindholdet, men måden dette gøres 

på, og de holdninger dette medfører, er lige vigtige for resultatet af læreprocessen. For at 

forstå budskabet må modtageren opfatte både tekst og kontekst. Kommunikation som på 

den måde bevæger sig på flere plan, kalder Bateson for ’metakommunikation’. Ved tilfælde 

af leg bliver rammen til budskabet, og legens aktører skal evne at metakommunikere med 

hinanden og tolke legens og hinandens budskaber. Budskabernes tvetydighed gør legen i 

kommunikationens øjemed særlige interessante, da det forudsætter barnets evne til at 

krydse grænse mellem det, Åm kalder leg og ikke-leg. Barnet indtager dermed forskellige 

positioner i legen, både i forhold til sig selv og de andre børn. Han sammenligner leg med 

aktiviteter som fantasi, ritualer, kunst og magi (ibid.). 

For Eli Åm er er det logisk med et praksisorienteret øjemed at tage udgangspunkt i 

forskellige legeteorier. Hun bedyrer, at en udogmatisk holdning til teorierne kan hjælpe os 

til at udvide perspektivet på den virkelighed, vi til daglig (i børnehaven) er en del af. ”Hver 

teori representerer på en måte et kikkehull, og ved å betrakte leken gjennom flere slike kikkehull kan vi 

oppdage sider som vi ikke har tenkt over før” (ibid., 21). Med de her forskellige indgangsvinkler 

til legen skal vi i næste afsnit kigge på, hvordan børnene udvikler legen, positionerer sig i 

den og skaber kultur omkring den. 

2.1.1. Børnekultur – legekultur 

Flemming Mouritsen er én af Danmarks fremtrædende børnekulturforskere. Igennem hans 

studier kan vi i det følgende på en meget præcis måde se, hvordan børnelege og deres 

udtryksformer udspiller sig. Legene foregår på baggrund af et bredspektret arsenal af 

formler, klichéer eller scripts, der udgør et beredskab af ’distribueret know how’, der 

aktualiseres løbende og danner fundament for, at børnene kan improvisere sig frem og 

deltage med en forskellighed i kunnen og aktivitet. Igennem øvelse, som ikke er adskilt fra 
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udøvelsen, har de tilegnet sig æstetiske færdigheder af forskellige art. De øver, mens de 

udøver – de er på én gang publikum og aktører, mens de frembringer det produkt, som 

legen eller fortællingen er (Mouritsen 2005:99). Han beskriver tre hovedpositioner i 

processen, som børnene indtager og lynhurtig veksler imellem: som aktør, som 

iscenesætter eller fortæller og som sig selv. Dette lege- eller fortællingslandskabs 

spændinger er ikke bygget op lineært eller kausalt, ofte uden hverken begyndelse eller ende, 

men derimod polært og har karakter af spændingsfelter af forskellig art (ibid.). 

Hos antropologerne Andersen og Kampmann hedder det, at spændingerne imellem 

positionerne er vigtige. De opbygges og nedbrydes – og det legende handler om, at 

børnene kredser om at håndtere, omdanne og transformere disse spændingstilstande. De er 

mønstre af sociale handlinger, som børnene i deres indbyrdes samspil videregiver og 

reproducerer ved aktivt at deltage i dem (Andersen & Kampmann hos Gulløv & Højlund 

2003:45). De lader sig inspirere af den britiske antropolog Brian Sutton-Smith, som på sin 

vis også erkender, at børns legerum består af relationer mellem forskellige positioner. 

Legen kan ses som performance, hvor samspillet mellem positionerne kommer til udtryk 

og bliver bærende element i legen. 

”Legen kan således ses som omdrejningspunkt for børnenes forsøg på at skabe sociale netværk, 

kammeratskaber, etc., ligesom den ud fra det enkelte barns perspektiv kan forstås som den 

interaktionsform, hvorigennem barnet afprøver, skaber og omskaber sin egen placering og position i 

børnegruppen. Legen forstås altså her som en væsentlig ramme omkring børns sociale og kulturelle 

konstruktioner – som kulturel proces” (ibid., 44). 

Vi kan altså konstatere, at leg er generator for en kulturel proces, som forudsætter en 

række sensitive og æstetiske kompetencer, der bidrager til børns kultur og børns kulturelle 

fællesskaber. Danske legeforsker Beth Juncker låner et citat af Carsten Jessen for at 

pointere det æstetiske udtryk af børns leg og ageren i sin enkelthed. 

”(…) børns måder ’at gå’ på til stor gene for forældre (…) irriteres voldsomt af ungernes trang til at 

udøve gang, når de vralter, halter, går balancegang på kantstene og striber, ihærdigt forsøger at undgå at 

træde på flisemellemrum eller løber op og ikke mindst ned ad enhver forhøjning, der byder sig til. (…) Et 

hop er ikke bare at bevæge sig op og ned. Det kan dyrkes som en kunstart med sin egen æstetik i 

bevægelserne, og på tilsvarende måde kan sprog, lyde og meget andet udvikles til udtryk og genrer” (Jessen 

hos Juncker 2005:112). 

Børns kultur dækker altså over et bredt register af udtryksformer, som børn tager i 

brug i hverdagen i et forsøg på at skabe mening her og nu. Juncker kvitterer med, at der 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

17 

sjældent kommer produkter ud af børnenes anstrengelser, men at de kan opfattes som 

noget øjeblikkeligt og situationsbaseret. Jessen mener desuden, at det er børns kultur, fordi 

de henter forbillederne og formene fra hinanden. Mouritsen præciserer ved at skitsere 

forskellige forståelsesscenarier op for henholdsvis børn og voksne ved legens æstetiske 

udtryk. Udtrykkene rummer noget af det mest interessante og vigtigste samtidigt med, at 

de som regel overses af de voksne. ”Hvad børn siger, gør, leger eller skriver konkret og bogstaveligt 

talt – og hvordan de gør det – har konstant en tendens til at gemme sig bag store blinde pletter i både 

forskeres, formidleres og pædagogers syn på dem” (Mouritsen 2005:93). Han mener at det forholder 

sig sådan, fordi de voksne ikke har et beredskab til at forstå eller afkode disse udtryk. Når 

børns tekster eller lege anskues som et udtryk for uudviklethed eller ubehjælpsomhed, kan 

man netop overse det æstetiskes betydning både som form og medie, og som mening og 

erkendelse. Derimod kan man ved at anlægge en æstetisk optik på børnenes frembringelser 

nå frem til forståelse for sådanne fænomener. Videre er de konkrete æstetiske udtryk og 

materialer centrale for forståelsen for æstetisk praksis og produktion, som jo netop er det, 

det kommer an på for deltagerne. ”Det er her de investerer deres kunnen og engagement, hvad enten 

det er børn eller voksne – fortællere, legere eller kunstnere” (ibid.). Også han peger på det 

situationelle eller kontekstuelle i den æstetiske praksis i udformning og bearbejdning af et 

materiale, men først og fremmest gælder fokusset selve udtrykket, hvad enten det er lyd, 

tekst, grafik, krop eller performance. 

2.1.2. Uformel læring 

I dele af den nyere læringsforskning tilskrives legen et partnerskab med uformelle 

læreprocesser, i hvert fald set ud fra et læringsperspektiv. Herhjemme har medieforskere 

Kirsten Drotner og Carsten Jessen gjort sig bemærket ved at efterlyse sådanne 

læringstilgange i skolesystemet, især når læring skal kobles med IT. Generelt kan man sige 

at uformel læring finder sted overalt, både hjemme, på biblioteket, i fritidshjemmet, i 

sportsklubben eller på internettet. Så der er tale om lystbaserede processer og ikke 

formaliserede læringssystemer, som vi kender fra skole eller uddannelse i det hele taget 

(Nyboe 2011:75). Som Jessen pointerer, er uformel læring ikke et nyt fænomen, men 

kommer særdeles tydeligt til udtryk, når det omhandler digitale medier eller IT. ”Vi oplever 

det som overraskende, når børn har lært sig at anvende it, uden at de er blevet formelt undervist, hvilket 

siger mere om vores syn på såvel børn som på læring og undervisning end om læreprocessers natur” (Jessen 

2004:10). 
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I udbytte af et dansk animationsprojekt med børn på henholdsvis tolv- tretten år og 

femten- seksten år, konstaterer Drotner at ”(…) young people’s digital practices in out-of-school 

contexts are not only processual and problem-based, they are also based on immediate forms of 

communication and interaction” (Drotner 2008:170). Det vil sige, at de unges uformelle 

mediepraksis er baseret på umiddelbar praktisk og procesorienteret kommunikation og 

tilknytning til hinanden. Unges digitale praksis i fritiden kendetegnes desuden ved øget 

fokus på deres personlige interesser og erfaringer. Internationale studier viser, at i nutidens 

personificerede medielandskab, har øget diversitet og individualisme i omgangen med 

teknologien og individuelle prioriteter har vundet fremgang (ibid.). 

Det ligger altså i de digitale mediers natur, at læringen omkring dem foregår i 

uformelle netværk og fungerer som et ’praksisfællesskab’, hvor der ikke kun udveksles 

fakta og læres konkrete færdigheder, men også foregår det, Etienne Wenger kalder 

‘meningsforhandling’ 10  (Wenger hos Jessen 2004:14). For Jessen ligger det i det 

meningsgivende aspekt af læringen, at relationen til leg skal findes – ”(…) børnene ikke blot 

beskæftiger sig med hvad og hvordan nogen handlinger skal udføres, men også hvorfor, samt hvad der er 

vigtigt og ligegyldigt, hvad der er godt og skidt, sejt eller dumt, rigtigt og forkert” (ibid.). Han mener, at 

børns egne mål, med læringen i relation til de digitale medier, ofte har adgangsgivende 

karakter i forhold til socialt samvær og leg med andre børn. Dette indebærer, at læring blot 

er en nødvendig forudsætning eller middel, hvor det i skolens formelle undervisningsmiljø 

typisk ville forholde sig omvendt, idet legen skal tjene læring af bestemte færdigheder og 

kompetencer (ibid.). Jessen opsummerer at ”(…) skolens formål eksplicit er, at børn og unge skal 

tilegne sig bestemte færdigheder og en bestemt viden, (…) så er børnekulturens formål bundet til situationen 

her og nu. For børnekulturen i og uden for skolen står legen i centrum” (Jessen 1999:8). 

Således kunne forholdet mellem lege-og læringsaktiviteter med IT i og udenfor skolen 

have mere komplimenterende karakter, hvor uformelle læreprocesser kunne være med til at 

bygge bro mellem skole og fritid og de respektive tilknyttede interesser. 

2.1.3. Leg i voksenperspektiv 

I det følgende skal vi kigge nærmere på forholdet mellem leg og læring, når det er, at vi 

voksne skal give mening til legeaktiviteten og drage nytte ud af det i en udviklingsmæssig 
                                                
10  Meningsforhandling forstås som den proces vi oplever verden i og det engagement vi ligger i verden som 

meningsfyldt. I hverdags situationer, og på trods af deres gentagelse, skabes ny situationer, indtryk eller 
oplevelser og derved genereres ny mening (Wenger 2004). 
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sammenhæng. Jessen taler om en interessekonflikt, når leg bliver til middel for læring. ”Leg 

i et pædagogisk og udviklingsmæssigt perspektiv er noget andet end leg i børnenes perspektiv” (Jessen 

1999:9). Han støtter sig op af Huizingas insisteren på ikke at spørge til legens funktion, 

men derimod spørge hvad legen betyder for sig selv, og den der udøver legen. ”Det [legen] 

kan (…) lægge fuldstændigt beslag på sin udøver, tjener intet nyttigt formål og er ikke bundet af nogen 

materiel interesse” (Jessen 1999:10). Både Mouritsen og Juncker udvikler denne analyse til en 

slags skole- eller samfundspolitisk kritik. Hos Flemming Mouritsen hedder det at ”De 

(teoretikerne) reducerer leg til en særlig barnlig og individuel kompetence knyttet til bestemte udviklingstrin” 

og ”Den [legen] er noget andet end det ’nyttige’, (…) Den er andet end et redskab for opdragelse, mere end 

et vehikel for udvikling” (Mouritsen 1996:30). Beth Juncker lægger i sin argumentation vægt på 

legens æstetiske kvalitet, hvilket som kulturelt fænomen har grundlæggende betydning for 

vores holdninger og handlinger i hverdagen. ”Vores kulturelle liv handler om igen og igen at 

genskabe denne vitale kombination af selvforglemmelse og meningsfuldhed” (Juncker 2005:116). 

Yderligere mener Juncker, at for at kunne anerkende børnenes autonomi og legekultur skal 

et nyt børnekulturbegreb kunne begribe denne måde at skabe kultur og kulturelle værdier 

på, så de kan lægges til grund for den pædagogiske praksis. ”(…) børn er i kultur. De er fra 

starten af deres liv omfattet af erkendelsesmæssige muligheder, som de bruger og som gøre deres blik på 

verden intentionelt (…)” (ibid., 114). 

I kontrast til ovennævnte forsøger børneforsker Stig Broström at tilskrive legen nytte i 

et udviklingspsykologisk øjemed. Ved at spørge – ”Hvad skal der til, for at legen er lærerig?” – 

kan læringen i legen for Broström ”(…) forstås som det enkelte barns tilegnelse af omverdenen og 

børnegruppens sociale konstruktion af deres syn på verdenen” (Broström 2011:2). Han tager med 

dette syn udgangspunkt i Leontjev, som hævder, at kulturen ikke står uformidlet overfor 

barnet, men derimod at barnet via sin virksomhed virker ind på og forandrer omgivelserne 

og herigennem forandrer sig selv. Denne aktive proces, hvor barnet ’interioriserer’ 

kulturen, foregår ifølge russiske psykolog Lev Vygotsky via interaktion med andre 

mennesker. Set i et lærings- og udviklingsperspektiv indebærer leg som interiorisering og 

konstruktion af kulturen, at barnet via interaktion med kammerater og voksne tilegner sig, 

konstruerer og genkonstruerer ikke kun normer og adfærdsformer, men også kundskaber 

og færdigheder (ibid.). 

Paradokset, det at leg har så meget læring iboende, overfor kritikken om at 

instrumentalisere leg i læringens tegn, kan være svær at komme udenom. Hvordan kan vi 

integrere, forene eller kombinere legens læringselementer med legen som katalysator for 
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læringen? Er dette overhovedet ønskværdigt? Lotte Nyboe forklarer at læringsforskere og 

pædagoger interesserer sig for leg ud fra et mere funktionalistisk perspektiv, hvor leg bliver 

til instrument for læring, og dens iboende værdi ingen central rolle spiller. Hun nævner 

som eksempel de pædagogiske læreplaner: 

”[d]et pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. 

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg samt ved, at den voksne skaber eller understøtter 

situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring” 11 (Nyboe 

2011:74). 

 

På den anden side indtager legeforskere, repræsenteret af blandt andre Juncker, 

Mouritsen og Jessen, en position, der stiller legen i centrum for børnekulturen, og den 

læring, som ligger iboende i legen, skal bruges til at blive bedre til at lege (Jessen 1999:11). 

Juncker citerer daværende minister, som i forordet i samme pjece om læreplaner 

understreger at ”leg er læring” (Juncker 2005:109). Hendes kritiske respons dertil er: 

”bag alle bestemmelser lurer voksne drømme om, at den lyst, glæde og energi børn spontant investerer i 

legende processer kan ende med at tjene erhvervsliv, undervisning og faglig kompetenceudvikling. Alle 

understreger dansk tradition for ’respekt for barnet’. De færreste har bud på, hvad det indebærer lige nu” 

(ibid.). 

Broström, som er positiv indstillet på de pædagogiske læreplaner, ønsker at 

børnehaven som supplement til at være en kulturel mødeplads også er et sted, der bidrager 

til børns trivsel, læring og udvikling, samt være en integreret del af uddannelsessystemet 

(Nyboe 2011:149). Man har altså fra det politiske Danmark givet pædagogerne mandat til 

at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med læring som formål, hvilket henstiller legen til 

en position, hvor hensigten helliger midlet. Leg risikerer at blive til en skemalagt aktivitet 

på lige fod med rytmik, klippe-klistre eller male/tegne værksted og kommer til at præge 

børnenes udvikling ud fra et kompetence givende perspektiv. 

 

Med udgangspunkt i forskellige udviklingspsykologiske og antropologiske legeteorier, 

kan vi konstatere, at leg ikke blot er en handling fra den udøvendes side, men 

tilsyneladende også et spørgsmål om fortolkning og syn fra dens omgivelser. Legekultur er 

                                                
11  Fra ’Leg og lær’; Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders guide om pædagogiske læreplaner til 

alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud 2004 
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en respons på situationelle forhold, i hvilke børn i en performative og æstetisk 

formgivende facon opbygger, nedbryder og udvikler relationer til dem selv, deres 

kammerater og omsorgspersoner og verdenen omkring dem. Den ikke uproblematiske 

kobling mellem leg og læring viser, at læringens funktionelle ærinde i legen kan skabe 

splittelse i spørgsmål om didaktik og opdragelse. I næste afsnit skal vi derfor kigge 

nærmere på æstetik som fænomen, samt æstetik som læreproces, hvor jeg vil følge op på 

denne problematik. 

2.2. Æstetik 

”Æstetisk virksomhed kan være en måde, hvorpå man udvikler livslyst, livskvalitet og lyst til at lære” 

(Austring & Sørensen 2006:127). Denne tese repræsenterer, i grundbogen om æstetiske 

læreprocesser Æstetik og læring forfattet af Bennyé D. Austring og Merete Sørensen, et 

særdeles betydningsfuldt potentiale ved æstetisk virksomhed i pædagogiske og didaktiske 

sammenhæng. Vi skal i dette afsnit om æstetik se nærmere på en nutidig og kritisk tilgang 

til begrebet og analysere konsekvenserne for denne betragtning i forhold til den 

pædagogiske og didaktiske praksis. For Austring og Sørensen er det vigtigt at udvide 

æstetikbegrebet til ikke blot at omhandle smag og hverdagsæstetik, samt det skønne og 

harmoniske, som det historisk har været tilfældet, men ydermere at forstå æstetik som 

erkendelse gennem sanserne. De peger på, at fænomenologien, i en moderne 

erkendelsesteori, har brudt med den dualistiske opsplitning mellem ånd og krop og gjort 

den sanselige og erfaringsbaserede læring til primær erkendelsesvej. Æstetik forankres 

derfor i den fænomenologiske, filosofiske tradition i en menneskelige sansnings-, 

oplevelses- og erfaringsproces (ibid., 44). 

 

Gennem hele menneskehedens historie har vi bearbejdet vores indtryk af verden og 

kommunikeret igennem æstetisk udtryk eller formsprog. Igennem arkæologiske- og 

antropologiske studier kan vi se, at samtlige kulturer på alle tidspunkter har deres særegne 

æstetiske udtryksformer, hvilket gør æstetisk virksomhed til en væsentlig og universel del af 

selve det at være menneske (ibid., 127). For Friedrich Schiller er det ’legedriften’, som er 

kilde til al menneskehed. ”Denn, (…) der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 

Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt” (Schiller 1961:73). Den tyske filosof 

indrømmer et paradoks i denne sætning, og den antydede vekselvirkning mellem leg og det 
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at være menneske fremstår som noget centralt i Schillers Ästhetische Schriften. Austring og 

Sørensen forklarer at ’legedriften’ opstår i kombinationen af ’stofdriften’ (følelser) og 

’formdriften’ (forstanden eller kulturen) (Austring & Sørensen 2006:130). Det er i 

drifternes dynamiske bevægelsers og dialektiks balance, at harmoni, æstetik og 

menneskehed findes hos Schiller. 

”Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir 

uns zugleich in dem Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene 

wunderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die Sprache keinen Namen hat” 

(Schiller 1961:74). 

Det er altså i modsætningernes spændingsfelt – tiltrækning og holden fjern, stilstand 

og bevægelse – at en vidunderlig følelse og kraft opstår, uindtagelig for forstanden. 

Den danske filosof Mogens Påhuus udbygger Schillers teoretiske betragtninger. Han 

mener, at mennesket primært er styret af behov – driftsmæssige, som biologiske og sociale 

behov, og eksistentielle behov, som han kalder for ’livstrangen’. Livstrangen knytter sig til 

at føle sig levende og næres af menneskets møde med naturen og i menneskets æstetiske 

udtryk. For Påhuus er selvvirkeliggørelsen, som ligger immanent i det æstetiske udtryk, af 

afgørende betydning for opnåelsen af ’det gode liv’ (Austring & Sørensen 2006:131). 

Æstetisk virksomhed kan dermed forbindes med en lyst til selve det at føle sig i live. 

”Livstrangen ansporer altså den enkelte til at udfolde aktiviteter, ikke alene ud fra en viljemæssig kræft, 

men i lige så høj grad ud fra en ubevidst og anonym trang (…) i en lystbetonet væren og handlen” (ibid., 

132). 

Også Kirsten Drotner, som har forsket i unges fritidsaktiviteter og æstetisk 

produktion, fremhæver lysten til at skabe. Hun melder ud, at ”Det ikke er tilfældigt, at jeg 

beskriver fritidsaktiviteterne som nogle, man holder af og gør for sjov. For dette er nok det væsentligste 

træk, der forener disse aktiviteter (…): det er lystfyldte processer” (Drotner 2006:59). Bestanddele af 

disse processer er det, at man skaber noget ud fra sig selv, noget, man ofte deler med andre 

og ikke mindst noget, der frembringer noget nyt – noget, der ikke var der før. ”Disse 

fællestræk gør mange af unges aktiviteter til en særlig form for hverdagskultur, nemlig æstetisk produktion” 

(ibid.). 

Tidligere har vi i afsnittet om leg set, at legens formsprog er æstetisk, og at det at lege 

kræver æstetiske kompetencer af sine udøvere. Ikke blot kan vi i legen beskæftige os med 

æstetisk virksomhed, men praktisere æstetisk symbolsk formsprog, som vi vil se nærmere 

på i næste afsnit. Vi kan altså konstatere at leg og æstetik konstituerer hinanden i et 
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dialektisk forhold, hvor legen finder udtryksform igennem det æstetiske, og hvor 

æstetikken kan tage form i kraft af menneskets legedrift og trang til opnåelse af det gode 

liv. 

2.2.1. Æstetisk virksomhed – en definition 

I Drotners ovennævnte hverdagskultur ”tolker vi de modsætninger, vi møder i os selv og omkring 

os” (ibid., 54). Handlinger og genstande har derfor en betydning, der rækker ud over sig 

selv – en merbetydning (ibid.). Drotner kalder denne merbetydning for ’symbolsk form’. I 

en moderne forståelse er symbolet et formudtryk af fysisk medieret beskaffenhed, som 

rummer betydning som del af et kommunikationssystem (Austring & Sørensen 2006:48). 

Dette betyder, at det symbolske formudtryk i det æstetiske rummer sit eget formsprog for 

hver kunstart. Ydermere har symbolsk form en række parametre, som stabiliserer det 

æstetiske i dets udtryk. Ifølge Austring og Sørensen kan symbolsk form være 

repræsentation, kommunikativ, intenderet og kulturelt kodet (ibid., 49). Jeg vil i det 

følgende komme nærmere ind på de her fire parametre. 

Ifølge Austring og Sørensen referer alle æstetiske udtryk til et medieret udtryk for en 

oplevet virkelighed. Således er et maleri af en solnedgang ikke en virkelig solnedgang, men 

en symbolsk ’repræsentation’ af samme. Ligeledes er en pige, der agerer prinsesse i en 

rolleleg ikke en prinsesse i virkeligheden, men et barn der anvender legens formsprog som 

medie til at udtrykke sig om det at være prinsesse (ibid.). 

Alle symbolske former er skabt med et kommunikationsøjemed, og deres betydninger 

udvikles i et kommunikativt og socialt samspil. Barnets første symboler er subjektive, men i 

den tidlige socialisering udvikler barnet i samspil med sine omgivelser en ’intersubjektiv’ 

(almen) forståelse af symbolerne. Austring og Sørensen understreger her, at det ikke 

nødvendigvis er virkelighedsnære former, men at der er konsensus og en konvention bag 

formen, som er afgørende for forståelsen (ibid.). 

Udtrykket ’intenderet’ peger i denne sammenhæng på, at det symbolske forms 

kommunikative formål ikke er tilfældig. Det er derimod et produkt af en række form- og 

betydningsmæssige til- og fravalg, foretaget på baggrund af kommunikationshensigten. 

Valgene kan i så fald være bevidste eller ubevidste (ibid., 50). 

Ethvert samfund har sin egen kultur, hvilken markerer sig som sprog, samværsformer, 

etik og æstetik. Dette indebærer, at hvert samfund har sin egne symbolske udtryksformer at 

kommunikere igennem. Så selve det, at vi deler æstetiske formsprog, gør at vi udvikler en 
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kulturel identitet. Dette gælder både på globalt, nationalt, regionalt og subkulturelt plan 

(ibid.). 

For at vi kan nærme os en definition af æstetik, må vi ifølge Austring og Sørensen 

forstå, at æstetisk symbolsk form er sanselig. Med dette skal forstås, at formudtrykket i 

særlig grad appellerer til vores sanser. Udtrykket rummer ydermere en sanselig ’analogi’ i 

forhold til den sammenhæng, symbolet referer til. Der er altså tale om fællestræk mellem 

udtryk og repræsentation (ibid., 53). Som tillæg til det sanselige repræsenterer den 

symbolske form en subjektiv fortolkning, som ikke nødvendigvis skal forsøge at gengive en 

objektiv virkelighed, men snarere fortælle noget om, hvordan verden føles og opleves for 

den enkelte eller gruppen. Der er derfor tale om en kommunikation til, fra og om følelser. 

”Det æstetiske udtryk, syntetiseret (fortættet) gennem formarbejdet, tager sit afsæt i en følelsesrelateret 

oplevelse af verden og således kommunikerer en faktisk oplevet og nu medieret følelse ud” (ibid., 55). Til 

det symbolske udtryk knytter sig med andre ord følelsesmæssig accept og (en eller anden 

grad af) analog genkendelse hos modtageren. Denne følelsesmæssige respons kan opleves 

som sand, hvilket skyldes, at den oprindelige følelse bliver genskabt eller aktualiseret (ibid.). 

Austring og Sørensen byder i denne kontekst ind med en nutidig definition af 

æstetikbegrebet, der fremhæver både sanselig og følelsesmæssige dimensioner, og, som vi 

senere skal se, har et ærinde i den pædagogiske og didaktiske tænkning. 

”Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan 

kommunikeres fra, til og om følelser” (ibid., 68). 

 

’Æstetisk virksomhed’ er det at udtrykke sig gennem æstetisk arbejde. Det gælder for 

alle personlige æstetiske udtryk, som er sanselige, og som taler fra følelse til følelse. 

Austring og Sørensen pointerer dog, at ikke alt skabende arbejde nødvendigvis er æstetisk. 

At bage boller, eller spille samme tre akkorder på guitaren kan kategoriseres som skabende 

aktivitet, men næppe ses som æstetisk udtryk, medmindre man igennem aktiviteten formår 

at udtrykke sig symbolsk via personlige udtryk. De fremhæver i denne sammenhæng at 

betydningen af færdighedstræning ikke er uvæsentlig og at opøvelsen af basale skabende 

kompetencer udløser kvalificeret kunstnerisk formåen, som kan være nøglen til æstetisk 

virksomhed (ibid., 69). 
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2.2.2. Æstetiske læreprocesser – æstetik i praksis 

Vi har set, at æstetisk virksomhed er en kommunikationsform, hvorved udøveren 

omdanner erfaringer via sanserne til symbolske udtryk. Transformationen af disse 

sanseindtryk, til et formsprog der siger noget om os selv, og den verden vi befinder os i, 

kan tilskrives en æstetisk læreproces. Danske Visuel teoretiker Ingelise Flensborg siger i 

denne sammenhæng at ”Æstetisk praksis kan være en kundskabsproces, i egentlig forstand en måde 

at begribe virkeligheden på” (Flensborg hos Austring & Sørensen 2006:81). 

En måde at opfatte æstetisk virksomhed som værende lære- eller erkendelsesproces er 

igennem ’identitetsdannelse’ – at en ’indre omtolkning’ i løbet af processen kan lære noget 

om én selv eller andre. Kirsten Drotner placerer denne tolkningsproces på tre niveauer: et 

individuelt niveau, et socialt niveau og et kulturelt niveau (Drotner 2006:62). 

Den æstetiske praksis’ ’individuelle niveau’ gør det muligt at eksperimentere med sin 

egen identitet (forholdet jeg-mig). Forholdet mellem sjov og alvor kan intensivere den 

æstetiske oplevelse følelsesmæssigt. Den umiddelbarhed og udvidelse af egne grænser, som 

kan karakteriseres ved identitetsmæssige søgebevægelser, er for udøveren konkret 

identitetsarbejde. Resultaterne bliver synlige og kan deles med andre, også selv om man 

selv gør arbejdet (ibid., 63). 

Det ’sociale niveau’ (forholdet jeg-du) karakteriseres ved, at gruppens følelser, idéer og 

fornemmelser bliver et offentligt anliggende, hvilket udtrykkes i form af diskussioner eller 

andre samarbejdsprocesser. I en kollektiv æstetisk praksis stilles der spørgsmål til 

hinandens forestillinger, hvilket perspektiverer ens egne erfaringer. ”Den æstetiske praksis kan 

blive katalysator for gensidig refleksion i fælles læreprocesser” (ibid., 64). 

I den æstetiske praksis er indlejret et ’kulturelt niveau’ (forholdet jeg-verden), hvilket 

siger noget om aktørernes præferencer i den symbolske kommunikation. I Drotners 

forskning kommer dette til syne i de unges præferencer i hverdagskulturen, hvilket i dette 

tilfælde er kønsbetinget. Eksempelvis er piger i et videoprojekt mere optaget af kærlighed 

og romantik, mens drengene fortrækker vold og action. ”Forskellene åbenbarer med al tydlighed, 

at den æstetiske symboltolkning er tæt forbundet med ens køn og sociale baggrund” (ibid., 66). 

 

Æstetiske læreprocesser er ikke løsrevne elementer. Som vi har set ovenfor, indgår 

disse processer i identitetsmæssige, kommunikative, sanselige, sociale og kulturelle 

dimensioner. Dette dimensionsnetværk foregår altid i samspil med den enkelte som 

biologisk væsen og subjekt og dens nærmeste omsorgspersoner og samfundsmæssige 
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livskontekst. Dette samspil har dialektisk karakter og kaldes for ’socialisation’ (Austring & 

Sørensen 2006:82). I et forsøg på at finde relevansen for æstetiske læreprocesser i den 

pædagogiske og didaktiske praksis, vil jeg tage udgangspunkt i en ’holistisk 

socialisationsteori’, som Austring og Sørensen har beskrevet på bagrund af den norske 

lektor i æstetik Hansjörg Hohrs (1975) tænkning. Fra nyfødt barn til voksen 

samfundsborger indgår vi i forskelligartede former for socialisering. Hver livsalder har sin 

egen dominerende læringsmåde, men alle er lige nødvendige og følger os livet igennem 

som arenaer for forskellige læringsmuligheder. I kronologisk rækkefølge hedder de 

’empirisk’, ’æstetisk’ og ’diskursiv’ læringsmåde (ibid., 83). 

Den empiriske læringsmåde er den første, vi tager i anvendelse. Den udvikles med det 

direkte sansede møde med verden. Ved aktivt at udforske vores omgivelser med vores 

sanser får det lille barn en fornemmelse af de enkelte fænomener, og de kontekster de 

indgår i. Der genereres en viden, hvilket er kropsligt forankret og består af sanselige, 

følelsesmæssige og refleksive erfaringer, som oftest lagres som ’tavs viden’ (ibid., 84). 

Den æstetiske læringsmåde kommer i anvendelse efter den empiriske og karakteriseres 

som fortolkningsproces, hvor æstetisk-symbolsk form anvendes til bearbejdning og 

kommunikation om vores oplevelser af verden. Læring opstår således i at erhverve sig 

sanselige, følelsesmæssige og refleksive erfaringer på baggrund af aktivt skabende æstetisk 

virksomhed og oplevelser i mødet med andres æstetiske udtryk (ibid., 85). 

Den diskursive læringsmåde omhandler det teoretisk-repræsentative møde med verden 

og er den sidste læringsmåde, som kommer i anvendelse. Diskursiv symboldannelse 

kendetegnes for logisk tænkning, analyse og diskursiv sprogbrug, og er på den måde 

følelsesmæssigt nøgternt eller nedtonet (ibid., 86). 

 

I gennemgangen af de tre læringsmåder kan vi måske genkende opbygning og 

strukturering af vores uddannelsesinstitutioner og den påtrængende vægtning af den 

diskursive læringsmåde i folkeskolen. Men ifølge Hohr er alle tre læringsmåder lige vigtige 

og kvalificeres ved at komme til anvendelse på den rigtige måde. Konsekvensen af en 

holistisk uddannelsestænkning vil være at alle læringsmåder er i balance med hinanden, og 

dermed giver grobund for viden og læring for deltagernes sensomotoriske indtryk af 

verden, æstetiske udtryk og diskursive italesættelse og begrebsdannelse. På trods af det 

humanistiske og reformpædagogiske tankegods, som stadig spiller en stor rolle i nutidens 

didaktisk og pædagogisk tænkning, kan vi konstatere en nedprioritering af de æstetiske eller 
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musiske fag i grundskolen, som betragtes som en slags luksus. Tværtimod kan indretning af 

vores skoler og undervisning, med hovedvægten lagt på faktuel indlæring af diskursiv 

karakter, virke bremsende for barnets naturlige udvikling af skabende kompetencer (ibid., 

140). 

I denne uddannelsestænkning kritiserer Hohr det fremherskende dualistiske 

menneskesyn, hvor de psykiske erkendelsesprocesser deles op i ’tanke’ på den ene side og 

’følelse’ på den anden. Hvor vi i tankens domæne kan finde ydre erfaringer omsat til 

italesættelse og analyse, ser vi såkaldte indre erfaringer i følelsernes domæne manifisteret 

igennem det ubevidste, intuition, æstetik og subjektivitet. Domænerne, mener Hohr, har 

ulige status i vores samfund, hvor tanken som det positive vægtes højere end følelsen, som 

er det negative (ibid., 142). 

Nedprioriteringen af æstetiske erfaringsprocesser kan i denne sammenhæng anskues 

som et pendant til tidligere omtalte problematik med leg og læring. Den tætte relation 

mellem leg og æstetik finder tilsyneladende ikke stor genlyd i uddannelsesdomænet, selvom 

man fra dette perspektiv vil låne legens lærings-egenskaber til fulde. Hohrs kvalitative 

udlægning af æstetik, som i høj grad kommer til syne i legen, kan således ikke finde ekko i 

den moderne læringstænkning. 

 

Vi har i afsnittet om æstetik etableret sammenhæng mellem erfaringsdannelse i 

socialisationen og forskellige læringsmåder, navnlig den æstetiske. Erfarings- og videns 

konstruktion igennem kroppen og sanserne, den æstetiske virksomhed og den diskursive 

analyse efterlader et helhedsbillede, som kan genfindes i et nutidigt dannelsesbegreb. Især 

efter Hohrs kritiske tilgang til uddannelsessystemet, virker det oplagt at undersøge 

dannelsesbegrebet nærmere, ikke mindst i en tidsalder hvor digitale medier har en 

tiltagende indflydelse på dannelsens spændvide og den individuelles kompetencer i et 

moderne samfund. Følgende afsnit handler derfor om digital dannelse og digitale 

kompetencer, for så at afslutte med begrebet medieleg, som i én version kan rumme og 

måske forene mange af her omtalte konvergerende processer. 

2.3. Digital dannelse 

Dannelsesbegrebet er blevet udfordret og forandret i de seneste årtier og har i det hele 

taget fået særdeles opmærksomhed. At kunne læse og skrive var tidligere adgangsbillet til 
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oplysning og deltagelse i offentlige diskussioner (Nyboe 2011:77). Dannelse refererede til 

skolens literære uddannelsesprincipper med bogen som central læringsmedie. I kraft af 

skiftende samfundsperspektiver og økonomiske eller kulturelle forskydninger i samfundet 

udvides dannelse efterhånden til også at omhandle personlige og sociale færdigheder 

(Drotner 2006:2). Nye teknologiske og kommunikative modaliteter udfordrer i nyere år det 

moderne dannelsesbegreb til yderligere at sætte fokus på færdigheder i forhold til de 

digitale medier. Drotner udmelder ”at vores samfund har brug for befolkninger, der evner at begribe 

og bearbejde ord og billeder, tal og tekst – og at disse tegnsystemer i stigende grad kommunikeres ved hjælp 

af medier og IKT (informations- og kommunikationsteknologi)” (Drotner 2006:3). Med skrivning, 

læsning og regning som forældede dannelsesidealer hænger skolen i dag stadig i en 

’monomediekultur’, altså en kultur hvor de trykte medier danner den primære 

læringsressource. Det er en dannelsesforestilling, som står i hård kontrast til samtidens 

globaliserede ’multimediekultur’ (Nyboe 2011:143). Drotner bemærker dertil, at 

udbredelsen af de trykte medier hænger nøje sammen med udviklingen af et formaliseret 

skolesystem, hvilket kan forbindes med de moderne, vestlige samfunds dannelses- og 

kompetencekrav (Drotner 2006:3). 

Drotner introducerer begrebet ’andethedens dannelse’, som skal forstås som ”en nutidig 

bred kulturel kompetence, der ikke vedrører bestemte værdier og normer, men evnen til refleksion over den 

kultur, som dannelsen forbinder sig med” (Nyboe 2011:81). I dag er kulturen en mediekultur og 

digitale medier repræsenterer derfor vigtige dannelsesmidler (ibid.). Det paradoksale er, at 

skolen kun i begrænset omfang giver børn og unge muligheder for at opøve den 

andethedens dannelse, hvilket er afgørende for, at de kan begå sig i vidensamfundet. Det er 

i fritiden, ikke i skolen, at danske børn og unge anvender de digitale medier mest varieret 

og mest avanceret (Drotner 2001:192). ”Udfordringen er derfor ikke alene at udvide viften af 

læringsressourcer i uddannelserne, men tillige at omskabe fritidens individuelle og uformelle læring til fælles 

kompetencer og dannelse” (Drotner 2006:8). Nyboe bemærker i denne sammenhæng, at både 

lærere og pædagoger ser sig adskilt fra den digitale mediekultur, og at mange ikke har den 

fornødne kompetence til at kunne integrere digitale medier i lege- og læringsaktiviteter. 

Både Drotner og Nyboe efterlyser altså digitale kompetencer til indfrielse af det 

nutidige dannelsesbegreb både hos de unge og de voksne, som skal optræne disse 

kompetencer hos børnene. I følgende afsnit kigger vi nærmere på nogle af de digitale 

kompetencer og de forskellige funktioner, kompetencerne udfylder, samt 

børneinstitutionernes opgave til at rette opmærksomhed imod dem. 
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2.3.1. Digital kompetence 

Digital kompetence eller ’Media literacy’ er et begreb, der har været i omløb siden 

1970’erne og bruges i forbindelse med medieuddannelse (Nyboe 2011:91). I modsætning til 

USA, hvor begrebet har en udpræget funktionalistisk placering, har man i Europa haft en 

tilgang til media literacy, hvor mediernes betydning for børn og unges liv og udvikling i 

deres egen livsverden er væsentligt. I traditionen af kulturstudier og socialsemiotik forstår 

britiske medieforsker David Buckingham, begrebet som ”en almen form for kulturel kompetence 

og noget, der udvikles i forskellige og ofte fritidsrelaterede kontekster” (Nyboe 2011:92). Han 

pointerer, at børn anvender medier udenfor skolen som kulturformer og ikke som 

teknologier, hvilket også bør overvejes af pædagoger og uddannelsesfolk. Tværtimod 

mener han, at man bør prioritere at give eleverne redskaber til at forstå disse medier. 

Digital kompetence handler derfor, ifølge Buckingham både om at skaffe sig adgang til 

medierne, om forståelse og evne til analysen, men også om kommunikation og produktion 

af indhold, hvilket jeg vil uddybe i det følgende (ibid.). 

Buckingham bemærker, at det adgangsgivende element består af et mere funktionel 

sæt af kompetencer i forhold til at betjene teknologien, hvilket børn og unge er gode til at 

tilegne sig. Han henviser dog også til mekanismer i forhold til identitet og privatsfære, som 

unge kan udsættes for – navnlig seksuelle og økonomiske risici (Buckingham 2004:3). 

I forhold til at forstå og analysere medierne retter Buckingham opmærksomhed mod 

unges bevidsthed om forskel mellem realitet og fiktion og reklamers påvirkning. 

Bearbejdning og kritisk holdningsdannelse i forhold til stærk emotionel påvirkende indhold 

eller brutalitet i medierne er tilmed også del af digitale kompetencers favn (ibid.). 

Kompetencerne indenfor kreativitet og produktion tilskriver Buckingham forskellige 

måder for kommunikation, og udvikling og dyrkelse af egen identitet. Kritisk forståelse 

øges igennem det kreative og kan være med til at danne nye interaktionsformer og -

mønstre (ibid.). 

Det er for Nyboe i ’jævnalderkulturen’, hvis position øges i kraft af det moderne 

institutionsliv, der samler børnene i de samme aldersgrupper, at vi kan iagttage skabelsen af 

disse interaktionsformer og kommunikationsstrategier. Jævnalderkultur eller ’peer culture’ 

spiller en afgørende rolle for tilegnelse og udvidelse af digitale kompetencer. Hos Nyboe 

hedder det at ”I samspillet med kammeraterne udvikles væsentlige færdigheder og kompetencer såvel som 

den enkeltes identitet. Jævnalderrelationer spiller således i dag en væsentlig rolle i forhold til at udvikle børn 

og unges sociale, kommunikative og refleksive kompetencer” (Nyboe 2011:32). 
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Det er, som vi tidligere i afsnittet om uformel læring har set, fritidens uformelle 

læringsrum med ligesindede deltager, der er skueplads for børn og unges socialisation, og 

ikke uddannelsessystemet som hovedaktør for samme. Det er således også i denne 

socialisationskultur, børnene skal finde fodslag i forhold til mediepraksis og de 

kommercielle sider af nutidens medielandskab. Også på de digitale hverdagsarenaer skal 

børn og unge forholde sig til deres sociale status, virtuelle identiteter og indretninger, 

mobilafstemninger og digital mobning. Seje profiler på nettet eller VIP-adgang i chat 

universer er ofte forbundet med kommercielle hensigter fra udbydere og økonomiske 

konsekvenser for de unge. Nyboe siger dertil, at ”Den kommercielle mediekultur gør børn til 

forbrugere. Det er en kultur, de skal uddannes til, så de kan overskue markedet og begå sig på fornuftig 

vis i dette univers” (Nyboe 2011:53). Hun konkluderer desuden at 

”Den uformelle medielæring og de medieoplevelser, børn og unge skaber for sig selv eller sammen med 

andre via digitale medier, skal omsættes til kompetence. (…) Børnehaven, skolen og SFO’en bør spejle 

barnets verden, og i den verden er digitale medier centrale. Det er derfor vigtigt, at børn, fra de er små, 

oplever, at digitale medier kan være kilde til leg, kommunikation og læring” (Nyboe 2011:141). 

Kompetenceudvikling efterlyses altså at foregå i både skole og dagtilbud, hvor der i 

skolen forventes en mere kognitiv-analytisk tilgang til oplæring af multimodale tekster. 

Dette åbner et rum for dagtilbuddet til at komplimentere kompetenceudviklingen i en mere 

fri og kreativ retning. En måde at udfylde dette rum er ved at arbejde med 

medieproduktion, hvor fokusområder som billedskabelse, fortælling, musik eller drama kan 

danne hovedingredienser for de kreative udviklingspotentialer. Ligeledes har begrebet 

’medieleg’ på forskningsbasis gjort sig bemærket i danske institutioner. Vi skal i det 

følgende få en forståelse for dette begreb samt måder at tilgå leg, æstetik og læring med de 

digitale medier på i dagtilbuddet. 

2.3.2. Medieleg 

Danske digitalforsker Mie Buhl anser den digitale udvikling i det senmoderne samfund 

som en ny konstruktion af virkelighed. Hun taler om ”et skift i opfattelsen af, hvordan vi 

betragter vores væren i verden” (Buhl 2005:197). I identitets- og relationsdannelsen skal børn 

ikke blot forholde sig til multimodale tekster og medietyper i forhold til massemedierne, 

men også til deres reelle position i forhold til medierne og hinanden. Buhl nævner 

’performative kommunikationsstrategier’, som igennem tiderne altid har været en virkelig 

reference til hensigten og indvirkningen af selve kommunikationen. I dag, mener hun, at 
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det performative bør have mere situeret karakter for at række over kompleksiteten i 

kommunikationen og det digitale liv i det hele taget (Buhl 2005:207). En mulig, situeret 

positionering af børns kommunikationsstrategier bør måske forankres i den virkelige 

verden. Det er i legen strategierne kan opøves, afprøves og modificeres til de er 

funktionsdygtige. Medieleg kan være med til at sætte rammer for disse eksperimenter, som 

vi skal se nærmere på i følgende underafsnit. 

 

’Medieleg’ er et begreb, som den danske medieforsker Klaus Thestrup mener, kan 

være et godt redskab, til at omfavne børns leg med medier eller teknologi og sætte samme i 

større forståelsesmæssig sammenhæng. Baseret på legekulturdokumentaristen Lars 

Henningsens arbejde kan medieleg analytisk deles op i tre kategorier: 

• Medieleg foran skærmen, hvor børn interagerer med eller kommenterer på mediets 

fortælling. Dette kan komme til udtryk i form af mime, dans, diskussion, osv. 

• Medieleg i forlængelse af medierne, hvor legen omhandler fortællingernes karakter 

eller universer uden skærm i baggården, legeværelset eller fritidshjemmet. 

• Medieleg med teknologien selv, hvor altså teknologien, så som video, foto, redigering, 

osv., indgår i selve legen. 

Kategorierne kan ifølge Thestrup bruges til at forstå, at medieleg ikke blot er en passiv 

aktivitet foran skærmen, men at ”medieleg inkluderer en bærbar teknologi, krop og bevægelse, 

konstruktion af fortællinger og et kredsløb mellem flere forskellige former for leg med medierne” (Thestrup 

2005:170). Han har i et projekt i et fritidshjem kombineret legen med ’Bratzdukker’ med 

leg med teknologi, navnlig videooptagelser af dukkerne og deres biler, huse, etc. Børnene 

havde over en længere periode indrettet stuen til Bratz-filmstudie-legeplads, hvor de kunne 

eksperimentere med kameraoptik, rollefordeling, lydoptagelser og handling og som 

primært var en leg med teknologien. Legen med dukkerne gennemgik forskellige iterationer 

og i et senere stadie af legen tjente eksempelvis Tv-skærmen med et Play Station 

diskoteksspil som en væg i et ”rigtigt” Bratz-diskotek, som børnene legede med, hvilket 

gav Bratz-legen en fornyet dimension (ibid., 172). Dette er udtryk for, at legen med 

medierne har forandringspotentiale på lige fod med andre lege og kan have brug for tilløb 

og plads til, at dette potentiale kan komme til syne. 

 

Ifølge medieforsker Kjetil Sandvik har det, han kalder for ’medieleg af 2. grad’, særlig 

betydning, når man blander leg med digitale medier, og leg med almindeligt legetøj. 
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”Det særlige ved medieleg af 2. grad er at denne leg skal forstås som en type af leg, hvor børnenes 

mediebrug ikke blot giver dem et indholdsmæssigt reservoir at vælge fra, og mulighed for at udvikle 

formgivende kompetencer, som anvendes i deres kreative iagttagelse og forhandling af selve lege, men hvor det 

er selve medieteknologien, der danner fundament for selve legen, dels som noget, der anvendes til at producere 

og formgive legens indhold, dels som en væsentlig komponent i selve legen” (Sandvik 2009:6). 

Han mener desuden, at teknologien rummer en særlig optik for børnene, som sætter 

dem i stand til at se, hvordan de leger og drager kreative erfaringer af dette. På den måde 

retter Sandvik opmærksomhed mod Batesons metakommunikation i legeprocesser. 

Kamera og andet udstyr kan i dette perspektiv blive til evalueringsudstyr, som ”tydeliggør 

iscenesættelsen (metakommunikationen) og inviterer til at børnene anvender deres dramaturgiske såvel som 

visuelt kompositoriske kompetencer, idet der tænkes i billedmæssig organisering, fokusering og i montage” 

(ibid., 8). Yderligere mener han, at det at fotografere hinanden kan have stor værdi for 

legen og for identitetsdannelsen. Han argumenterer for, at børnene bliver bevidste i deres 

fremtræden, og at legen bliver til ”en leg om at se at man bliver set” (ibid.). Legen indskriver sig 

således ind i vores kultur, hvor synlighed og selvfremstilling spiller en stor rolle. Så legen 

med kamera kan på den måde være øvelse for selviscenesættelse, for på den måde at 

formgive og instruere sig selv og sine handlinger. 

Sammenfattende kan vi konstatere, at medieleg med teknologien eller medieleg af 2. 

grad rummer både børnenes autonome legeprocesser, legens og mediernes æstetiske 

symbolske formsprog og de tre digitale kompetenceområder, adgang, forståelse og 

produktion. Jeg vil fremadrettet selv anvende begrebet medieleg, for at beskrive børnenes 

legeaktiviteter i kombination med de digitale medier. 
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3. Redegørelsen for felten 

Børnehaven og fritidshjemmet har i nyere år været skueplads for ikke blot studier i 

børnepsykologien, men efterhånden også for antropologiens tilgang til viden om børnenes 

liv i institutionerne. Det er dette kapitels formål at tegne et generelt billede af 

dagtilbudsinstitutionen og etablere den som felt for undersøgelsen med dens tilhørende 

relationer mellem børn og voksne. I specialets forsøg på at undersøge børnenes digitale 

kultur i institutionerne, er det des videre vigtigt at danne os et indtryk af institutionernes 

forhold til teknologi. Her skal vi både kigge nærmere på de generelle udviklinger og 

holdninger i institutionsmiljøet og mere specifikt den digitale praksis i de tre foreliggende 

cases. Afslutningsvis vil jeg introducere nævnte cases i specialet, valget af dem og deres 

individuelle kontekster. 

 

Begrebsforklaring – institution: 

Jeg vil i foreliggende speciale bruge ordet ’institution’ i sammenhæng med dagtilbud for 

børn i alderen 0 til 12 år, som omfatter vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner, 

fritidshjem og klub. Ordet ’daginstitution’ omfatter 0 til 6 års alderen, og er vuggestue og 

børnehave. Ligeledes er udtrykket ’fritidsinstitution’ omfattende for børn mellem 6 og 12 

år, som går i henholdsvis fritidshjem og klub. 

3.1. Institutionen som felt 

I Danmark har man siden 1960’erne og 1970’erne kunnet se væsentlige ændringer for 

børns og unges opvækstbetingelser, bl.a. i takt med at kvinderne er kommet ud på 

arbejdsmarkedet. Hvor man tidligere kunne se børn i deres første seks leveår vokse op 

inden for rammerne af familien, er normalen i dag, at de fleste børn går i institution. 

Denne institutionalisering henviser til en formalisering af især yngre børns liv og dagligdag 

i senmoderniteten. Dette skift betyder, at ansvaret for opvæksten er flyttet fra familien, især 

moderen, ”til professionelle voksne, der står for at skabe gode og tidssvarende udfoldelsesrum og -rammer, 

der udvikler børnene og gør dem parate til skolelivet” (Nyboe 2011:27). Op mod 90% af de et- til 

treårige og 95% af de tre- til femårige går i enten vuggestue/dagpleje og børnehave eller 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

34 

integrerede institutioner i 2009. I fritidshjem eller SFO er det i 2009 op mod 98% af alle 

børn, som er indskrevet (Jensen et al. 2010:246). Ifølge forsker Anders Skriver Jensen er 

lovgivningen delt i henholdsvis skole- og dagtilbudslovgivning, men en gensidig tilpasning 

tilstræbes. Han fremhæver især to punkter med store sammenfald: 

• “Both the day care services and the public schools strive to provide children with academic skills, 

general competences and opportunities for diverse, personal development. Both settings are focused on 

the well-being of children.” 

• “Day care services and schools must, by law, provide children with an understanding of the key 

components of participatory democracy, and facilitate an atmosphere of equality and freedom of spirit 

in the everyday practices” (ibid.). 

Desuden er dagtilbudsområdet – i samarbejde med forældre – ansvarlig for en ”god 

overgang” til skole, hvilket skal udmøntes ved at fremme basale kompetencer og generel 

motivation for læring (ibid.). 

 

I Fredensborg Kommune har man valgt at institutionernes ledelsesform er baseret på 

’områdeledelse’, bestående af en områdeleder, en område-forældrebestyrelse og et 

ledelsesteam. Et område er tilsvarende til en by, som i dette tilfælde er Fredensborg, 

Humlebæk, Nivå/Karlebo og Kokkedal. Områdelederen skal i samarbejde med 

ledelsesteamet, hvilket består af institutionernes daglige ledere, organisere og 

implementere: 

• Faglig bæredygtighed 

• Optimal udnyttelse af bygninger 

• Styrkelse af faglig og strategisk ledelse 

• Mangfoldighed af pædagogiske lærings- og udviklingsmiljøer til gavn for børn såvel som voksne 

• Økonomisk bæredygtighed12 

 

Ifølge Danske antropologer Eva Gulløv og Susanne Højlund rummer institutionen 

som bygning eller sted ikke blot vægge og rum med tilknyttede funktioner, som stuer, 

køkkener eller legepladser. Institutionen og institutionslivet er også underlagt en 

organisation, struktur og tidsregulering, rollefordelinger både i børneflokken og blandt 

personalet og en kultur med traditioner, hverdagshandlinger og dogmer. Det betyder at 

                                                
12  http://www.fredensborg.dk/borger/familie+og+børn/daginstitutioner/områdeledelse 
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”fysiske rammer og hverdagslivets genstande, har grundlæggende indflydelse på socialt liv og derfor betydning 

for såvel forskerens muligheder i felten som for de undersøgte børns fortolkninger, praktikker og identiteter” 

(Gulløv & Højlund 2003:130). 

Udover for institutionen at være en fysisk lokalitet, er det også et ’symbolsk rum’ 

(ibid.). Det symbolske rum siger både noget om børns roller og indbyrdes relationer og 

interaktionsmuligheder, og vores opfattelse af deres kompetencer, status og relevans af 

aktiviteter. ”Rummet er en del af genstandsfeltet og influerer således på forskerens relation til sine 

informanter, roller og metodestrategier” (ibid., 131). Så de voksnes og børnenes adfærd påvirkes 

altså både af rummets formale og funktionelle, men også symbolske udformning. 

Sammenfattende kan siges, at den moderne institution, som især har opdragende 

funktion, også forventes at være en ramme for læring, dannelse og demokratisering, hvilket 

skal udmøntes med stadig større faglig og økonomisk bæredygtighed. Dette afspejles også 

igennem institutionens arkitektur, hvor rummenes funktionalitet pålægges symbolsk værdi. 

Udover de grundlæggende organisatoriske, rummelige og værdimæssige aspekter, skal vi 

også kigge på rollefordelingen og relationen mellem børn og voksne i institutionen og 

barnets placering i samfundet. Jeg vil i næste afsnit komme nærmere ind på disse relationer 

og fremhæve nogle vigtige aspekter for forskningen i denne felt. 

3.2. Barnet og pædagogen 

I relationen mellem barnet og den voksne i institutionssammenhæng støder vi på flere 

aspekter, som karakteriserer denne relation. På den ene side, må vi kigge på, hvilket 

menneskesyn det pædagogiske arbejde baseres på. I denne sammenhæng kommer begrebet 

intersubjektivitet til at spille en væsentlig rolle. På den anden side, er der de daglige 

interaktionsmønstre mellem voksne og børn, hvor vi også kigger på de voksnes forhold til 

legen. 

Den norske børneforsker Berit Bae mener, at der er sket et paradigme skift i de 

seneste år i de voksnes børnesyn. I dag ser vi på barnet lige fra fødsel som subjekt, hvor 

man altså førhen anså børn som objekter, der skulle påvirkes og formes. Dette 

kendetegnes ifølge Bae ved, at små børn er sociale væsner, som via kropslige handlinger og 

nonverbale kommunikationssignaler søger og går ind i relation til andre. De er i stand til at 

signalisere egne intentioner og grænser, for eksempel når de vil have pause fra 

interaktionen med omsorgspersonen, eller at de er usikre og ønsker vejledning og lignende 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

36 

(Bae 2005:2). ”I psykologisk teori forankret i eksistensfilosofiske premisser understrekes at det å møte 

den andre som subjekt blant annet innebærer å anerkjenne individets rettigheter i forhold til egen 

opplevelsesverden” (Schibbye 2002, Bae 2004 hos Bae 2005:2). Ifølge Bae er denne tænkning 

altså at anerkende barnet og møde det som individ med sine rettigheder til egne tanker og 

følelser, i tråd med moderne menneskerettigheds synspunkter og er ikke blot blevet til 

emne i den politiske dagsorden, men også indskrevet i FN’s Børnekonvention13 (ibid.). 

Bae ser gerne, at den pædagogiske praksis følger trop med de gode intentioner i politik 

og samfundsudvikling. Men, som hun erkender, kan det ifølge Elisabeth Nordin-Hultman 

(2004) være vanskeligt i praksis at se barnet som subjekt i al sin forskellighed, da 

børnehavemiljøet særdeles er præget af regler, og at alle må gøre det samme. Når alle 

behandles lige, kan de børn, som falder udenfor normen, nemt anses som problembørn. 

Dette er ifølge Bae også en konklusion i forskningen hos Peder Haug (2000), hvor han 

fremhæver, at problemet altid antages at ligge hos barnet, og der gøres for lidt for at ændre 

betingelserne for barnet (Bae 2005:5). 

 

I sin egen forskning bemærker Bae, at samspillet mellem voksne og børn er underlagt 

institutionsmiljøets dynamik. Den voksnes kontakt til barnet kan ske individuelt eller i 

grupper, men overgangen imellem dem er ofte flydende. Interaktionen kendetegnes for 

den voksne ofte ved flygtige, kortvarende samtaler eller dialogs mønstre. ”Ut fra barns 

posisjon er dette deres daglige og gjentagende samspillskontekst, hvor de skaper mening og bygger opp 

selvverdi” (Bae 2009:13). Så børn og voksne deler ikke nødvendigvis samme opfattelse af 

interaktionens kvalitet. I barnets verbale og non-verbale kommunikationsstrategier indgår 

der også såkaldte ’opmærksomhedsmarkører’, som har til opgave at fange den voksnes 

opmærksomhed og derefter at indlede en kommunikation imellem dem. Børn udvikler 

således strategier, som omfatter både sproglige og kropslige markører (ibid., 15). 

Baes undersøgelser viser også, at den voksne må forholde sig til forskellige typer 

interaktioner ofte med korte mellemrum. Indholdet kan skifte hyppigt og hurtigt mellem 

fire samspilstemaer: samtale, praktisk samarbejde, grænsesætning og legende-humoristisk 

samspil. Dette kræver i praksis, at pædagogen må forholde sig til og være opmærksom på 

                                                
13  Artiklen henviser til norsk lovgivning, hvor indskrivningen i FN’s Børnekonvention har fundet sted i 

2003. 
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forskellige intentioner, kommunikationsstrategier og samspilstemaer i både individuel og 

gruppe kontekster med få sekunders mellemrum (ibid.). Hun konkluderer at 

 

”I en slik samspillsatmosfære – og hvis alle barn skal få delta – utfordres de voksnes 

simultankapasitet og evne til å være tilstede i forhold til ulike barns oppmerksomhetsmarkører. I møte med 

barn som varierer i alder, samspillsstil, funksjonsevne og bakgrunn utfordres også forestillinger om det 

gjennomsnittlige barnet og utvikling gjennom fastlagte stadier. Ut fra disse kjennetegnene kan barnehager 

beskrives som krevende samspillskontekster, både i forhold til å være oppmerksomt tilstede, uttrykke 

sensitivitet, evne til desentrering og mental bevegelighet fra de voksnes side” (ibid., 17). 

 

De voksnes relation til leg kan i institutionssammenhæng karakteriseres på fire 

forskellige måder. Eli Åm opstiller på bagrund af de engelske forskere Wood, McMahon 

og Cranstoun følgende deltagelsestyper (Åm 1985:37): 

• Parallel player 

• Playmate or co-player 

• Play tutor 

• Spokesman for reality 

I parallel legen bør den voksne være forbillede og på den måde engagere sig i fysisk 

aktivitet, dog uden at involvere sig direkte i barnets leg. Hun skal, ifølge Åm snarere 

inspirere til nye teknikker eller få barnet til at udvikle nye idéer, og kan på den måde holde 

barnet længere fast i en aktivitet (ibid., 38). Som ’playmate’ eller ’co-player’ deltager den 

voksne oftest i en form for rolleleg. Involveringen kan bidrage til, at barnet udvikler og 

opbygger et tillidsforhold til den voksne. Også forhøjet sproglig aktivitet har kunnet spores 

ved voksendeltagelse i rolleleg. Åm understreger, at den voksne bør indgå i legen på 

barnets præmisser og lade barnet beholde kontrol over situationen. Hun efterspørger også 

den voksnes sensibilitet og evne til at brug tid og observere børns leg og være med uden 

krav på indflydelse (ibid.). Åm henviser til den engelske undersøgelse, som fraråder den 

voksne at tage styring i legen. ’Play tutor’ kan dog i enkelte tilfælde være en hensigtsmæssig 

metode, især overfor børn der har svært ved at lege eller fastholde sig selv i legen (ibid., 

39). Ved deltagelse som ’spokesman for reality’ eller virkelighedens talsmand befinder den 

voksne sig i rummet med børnene, men deltager ikke i legen. Derimod benytter den 

voksne lejligheden til at referere til en ydre virkelighed, hvilket igennem observationer viser 
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sig ikke at medvirke til udvidelse af legetemaer, men tværtimod er til fare for at afspore 

legen (ibid.). 

Vi kan altså se, at der findes forskellige deltagelsesformer for den voksne i legen, og at 

de hver især bidrager til eller er til fare for legens udvikling. Pædagogen skal derfor være 

opmærksom på sin egen rolle og indflydelse i legen og vælge interaktionsform med omhu. 

Vi må konkludere, at kvaliteten i børn-voksen relationerne i institutionen er særdeles 

afhængige af de voksnes børnesyn og evner til at afkode og vise opmærksomhed overfor 

børnenes dialogs mønstre og legeformer. Det er både det enkelte barns subjektivitet og 

gruppens dynamiske væsen, samt barnets verbale og kropslige kommunikationsstrategier, 

den voksne må forholde sig til i et evig skiftende miljø med mange simultane 

handlemuligheder. 

Som et sidste led i feltbeskrivelsen for dette speciale vil jeg rette blikket mod 

institutionernes forhold til teknologi og personalets digitale praksis. Videre skal afsnittet 

kaste lys over pædagogernes tekniske formåen og forestillingsevne om anvendelse af 

digitale medier i institutionssammenhæng. Det følgende tager udgangspunkt i nyere 

forskning i skole- og institutionsmiljøet, beskrevet af Lotte Nyboe (2011). 

3.3. Institutionen og teknologi 

I reference til forskellige nyere undersøgelser 14  fremhæver Lotte Nyboe en række 

omstændigheder, der kendetegner institutionsområdets forhold til teknologi og dets evne 

til at implementere pædagogiske rammer omkring brugen af digitale medier. Ifølge Nyboe 

betragtes mediekulturen i dag- og fritidstilbuddene i vid udstrækning med skepsis. I 

manges opfattelse står medierne i kontrast til pædagogikkens værdier og syn på børns 

udvikling og læring. Hun mener, at det skyldes blandt andet udviklingspsykologiens 

antagelse, at børn udvikler sig bedst, når de mærker verden (Nyboe 2011:143). En anden 

udbredt holdning er den, at teknologien skaber flygtige fællesskaber, frem for nogle hvor 

mennesker taler sammen, mens de ser hinanden i øjnene. ”Holdningen er med andre ord, at 

kontakten mellem barnet og omverdenen, herunder mellem barnet og den sanselige verden og mellem barnet 

og dets medmennesker, forringes” (ibid.). Holdning til digitale medier og digital kompetence 

hænger ifølge Nyboe tæt sammen. Integrationen af digitale medier i leg- og 

                                                
14 Nyboe refererer til undersøgelserne E-learning Nordic 2006 (Rambøll) og Digital Fremtid (Kroløkke, 2007). 
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læringsaktiviteter er så vidt op til den enkelte lærer eller pædagog, og begge faggrupper 

giver udtryk for manglende teknisk indsigt, og dermed ofte manglende interesse for 

samme. Samtidigt gives der også udtryk for at børnene og de unge er langt foran de voksne 

og håndterer medierne med lethed og glæde. En af de refererede undersøgelser viser at 

”flere af de adspurgte pædagoger og lærere (…), ville [de] gerne anvende digitale medier i forbindelse med 

lege- og læringsaktiviteter, men mener ikke selv at have kendskab nok til det” (ibid., 145). Denne 

utilstrækkelige digitale viden opleves ofte som en ”tidsrøver” (ibid.), og konsekvensen vil 

ofte være, at tid går fra andre opgaver og funktioner, som pædagogen varetager. En anden 

undersøgelse påpeger, at yngre lærere og pædagoger er mere kritiske over for brugen af 

digitale medier som lege- og læringsredskaber end deres ældre kollegaer. Den digitale 

udvikling accelerer dermed ikke af sig selv ved generationsskifte, hvilket ifølge Nyboe 

skyldes at ”de yngre pædagoger og lærere er del af de samme professionskulturer, hvori særlige holdninger 

til digitale medier er indlejret” (ibid.). 

Der er altså mange faktorer, der spiller sammen, men vigtigt for alle er, at institutionen 

selv har en grundlæggende positiv holdning til de digitale medier. Dette kan komme til 

udtryk ved, at der gives støtte til efteruddannelse, at der er opbakning til eksperimenter og 

innovation, eller om teknologien er i orden. Ledelsen er en vigtig brik i denne 

holdningsdannelse og bør derfor ifølge Nyboe opsætte pædagogiske rammer for digitale 

lege- og læringsaktiviteter (ibid., 146). 

 

Fra politisk side har tidligere familieminister Lars Barfoed ikke villet stille krav til 

institutionerne om at anskaffe digitalt udstyr. De pædagogiske læreplaner fremhæver, ifølge 

Nyboe, de ”digitale medier som ’mulige’ lege- og læringsredskaber til udvikling af kulturelle 

udtryksformer og værdier” (ibid., 151). Ministeren udtaler i denne forbindelse, at ”børnene nok 

skal lære IT, når de kommer i skole, og så indgår computeren altså også som en naturlig del af dagligdagen 

i de fleste hjem” (ibid.) Nyboe kritiserer ministerens udtalelse og forklarer, at der findes store 

forskelle på børns mediemæssige præferencer og kompetencer, når de begynder i skolen, 

ikke mindst synlige i de sociale skel som en undersøgelse af Socialforskningsinstituttet 

påpeger. Hun udbygger sin pointe med at pege på endnu et studie fra 2003, hvor 53 

daginstitutioner blev undersøgt. Resultaterne viser at 27% af institutionerne stillede mindst 

én computer til rådighed for børnene, og at kun én institution havde udviklet en it-vision 

eller mediepædagogik. Ud af dette læser Nyboe, at de digitale medier og brugen af dem 

endnu ikke er forankrede i pædagogernes faglighed, og at den manglende implementering 
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af pædagogiske rammer omkring digitale medier ikke bidrager til en positiv udvikling af 

brugen af teknologi i institutionen (ibid., 152). 

Vi kan altså konkludere, at såvel pædagogers holdninger til de digitale medier, 

konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til teknologien, samt institutionens og 

dermed ledelsens indstilling til medierne kan have stor indflydelse på den enkelte 

institutions digitale praksis og engagement. Det viser sig, at mange institutioners evne og 

vilje til at sætte pædagogiske rammer omkring brugen af de digitale medier, afspejles i den 

tidligere regeringens holdning, at børnene nok skal lære IT, enten i skolen eller i hjemmet 

(ibid., 151). 

Jeg vil i afsnittet om beskrivelser af de tre cases samle op på det digitale inventar i 

institutionerne, samt pædagogernes mediepraksis. Forinden skal vi dog stifte bekendtskab 

med ’Mit Børnehus’, som allerede har og uden tvivl vil have indflydelse på institutionernes 

digitale bevidsthed. 

3.3.1. Mit Børnehus – digitalisering i Fredensborg Kommune 

I Fredensborg Kommune har man, som et led i digitalisering og effektivisering af den 

kommunale service oprettet ’Mit Børnehus’15. Mit Børnehus er institutionernes digitale 

administrative værktøj, som indeholder ind- og afkrydsning for børn og deres forældre, 

stamkortregister, den daglige dokumentation, intern kommunikationsplatform til personale 

og ekstern kommunikationsplatform til forældre og deres børn. Alle dagtilbudsinstitutioner 

er kommet ind i den nye ordning, hvilket har gjort, at man fra institutionens side skulle 

forholde sig til indkøb af touch-skærme til ind- og afkrydsning, samt iPads til alle stuer. 

Det er således meningen, at den app, som er udviklet til dette formål, kan vise 

stamkortregisteret, hvilket gør, at iPad’en skal med på tur eller bruges i tilfælde af 

evakuering16. Man har i hver institution skullet udnævne en såkaldt ’superbruger’, som blev 

oplært i Mit Børnehus på kursus og skulle så lære fra sig i forhold til det resterende 

personale. Systemet er med et par måneders forsinkelse blevet startet op den 1. januar 

2013. Mit Børnehus er teknisk set ikke en del af min undersøgelse, men dets relevans gør 

sig gældende i forhold til at forberedelserne til opstarten har haft en påvirkning på 

institutionernes digitale inventar og digital praksis. I og med at der skulle købes iPads til 
                                                
15  http://www.fredensborg.dk/borger/familie+og+børn/daginstitutioner/mit+børnehus 
16  Supplerende oplysninger i denne afsnit er indhentet igennem samtaler med pædagoger fra fritidshjemmet 

’Smilehullet’. 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

41 

alle stuer i hele kommunen, er skridtet til en digital hverdag sammen med børnene, og ikke 

kun administrativt, rykket nærmere. Dette er således med til at åbne op for en fornyet 

digital praksis i institutionerne. 

3.4. Tre cases – tre undersøgelser 

I dette afsnit skal vi lære de tre institutioner, som denne undersøgelse er baseret på, 

nærmere at kende. Vi skal høre nærmere om institutionernes børne- og 

voksensammensætning, det teknologiske inventar og den nuværende digitale praksis. 

Videre vil jeg fortælle om min kontakt til institutionen, lidt om undersøgelserne og mine 

forventninger til dem. Jeg vil gennemgå de tre cases i kronologisk rækkefølge. 

3.4.1. Case 1: Smilehullet – fritidshjem 

Fritidshjemmet ’Smilehullet’ ligger i Nivå og består af to huse for henholdsvis 0. og 1. 

klasser og 2. og 3. klasser. Vi skal i foreliggende undersøgelse koncentrere os om hus 1, 

hvilket er hovedhuset med kontoret og er forbeholdt de mindre børn. Huset har fire stuer, 

hvis navne er inspireret af havlivets univers. Videre findes der som nævnt kontoret, 

køkkenet med fællesrummet og en lille gymnastiksal, som deler huset i to fløje. Der findes 

desuden gang- og kælderarealer med toiletter og garderober. Det pædagogiske personale 

begrænser sig til ca. syv medarbejdere, med omtrent tyve børn per stue. Smilehullet er min 

seksårige datters fritidshjem, hvilket gør, at jeg kender personalet og mange børn på 

forhånd. 

Smilehullet råder over et digitalkamera til de voksne for hvert hus, altså to i alt, en 

’Nintendo Wii’ i hvert hus, et ’Smartboard’ til hovedhuset og et par bærbare computere. 

Kontoret er desuden udstyret med to stationære computere med tilhørende printer. I 

forbindelse med Mit Børnehus har fritidshjemmet i alt investeret i syv iPads og to touch-

skærme. Det er min oplevelse, at der er etableret faste digitale praksisser i forhold til det 

meste af det digitale inventar. Digitalkameraet bruges fortrinsvis af de voksne til den 

daglige dokumentation af aktiviteterne. Billederne kommer så på Smartboardets store 

skærm, til både børnenes og forældrenes glæde. Wii bliver flittigt benyttet på de sene 

eftermiddagstimer på den ene stue til Let’s dance 4, hvor fire børn ad gangen kan prøve 

kræfter med at danse til musikvideoer. I forhold til de nye iPads er det mit indtryk, at de 
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må bruges af børnene til at spille spil eller til Puppet pals17. Der er ellers ikke noget, der tyder 

på, at digitale medier bruges i dagligdagen med et pædagogisk øjemed. 

Jeg hørte fra min datters stuepædagog, at hendes kollega, som er stueansvarlig 

pædagogmedhjælper på ’Rokken’, skulle til at lave et fotoprojekt med ’børne-

digitalkameraer’18. Meningen med forløbet var, at børnene skulle forholde sig til efterårs- 

naturen med dens farver og forsøge igennem deres optik at formidle, hvad de selv synes er 

flot. Projektet skulle strække sig over to uger, hvor ni børn fra 0. klasse skulle deltage i den 

ene uge og ni børn fra 1. klasse skulle deltage i den anden uge. De skulle tage på små ture i 

to dage og derefter udvælge og redigere billederne på computeren de sidste to dage. 

Området ’Børnehusene Nivå’ råder tilsammen over tyve børne-digitalkameraer, som 

pædagogmedhjælperen havde reserveret og afhentet til forløbet. Hun havde også udvalgt 

de atten børn, der skulle deltage i projektet og via en seddel på barnets plads informeret 

forældrene om, hvad deres børn skulle deltage i. Da mange børn skal til forskellige 

eftermiddags aktiviteter, fandt hun, at det var en god idé med den tidlige udmelding. 

Min deltagelse i projektet begrænsede sig til, at jeg fik lov at komme med som 

observatør. Da medhjælperen oplyste mig om projektets formål, fik jeg en forventning om, 

at dét at begrænse børnenes færden af logistiske og sikkerhedsmæssige grunde kunne 

kompromittere børnenes autonomi, og dermed hindre dem i at udleve deres kreative 

potentiale til fulde. Hvordan hun satte rammen og agerede i situationen, og hvordan det fik 

indflydelse på børnenes handlefrihed, vil jeg komme tilbage til i analysen af denne 

undersøgelse. Ligeledes var jeg spændt på, om børnene ville gå i flok og blive optaget af de 

samme ting på deres vej, eller om individualiteten og den personlige optik ville overgå 

fællesskabet. 

3.4.2. Case 2: Kaspo – fritidshjem 

’Kaspo’ hedder fritidshjemmet i den lille landsby Karlebo, og det består af to huse, som er 

sammenhængende med skolen. Bygningerne former et U, hvor skolen ligger i midten, og 

Kaspo ligger ude i bredsiden på begge sider, separeret af pausegården og den tilknyttede 

legeplads. Dertil hører en ekstern bygning, som befinder sig ca. 200 meter væk på den 

                                                
17  ’Puppet pals’ er en app til iPad, hvor man kan vælge forskellige karakter og baggrunde og digte historier 

med hjælp af små animationer og mulighed for at optage lyd eller speak. 
18  Et børne-digitalkamera karakteriseres ved at den er nem at betjene, ikke koster særlig meget og som i 

dette tilfælde er vandtæt og stødfast (min egen forklaring). 
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anden side bag skolens store græsplæne. I denne bygning hører klubbørnene til. Den ene af 

de to Kaspo-fløje danner hovedbygningen med kontor, køkken, legestuer, toiletter, 

garderober og direkte adgang til skolelokalerne. Dér møder børnene ind efter skole og 

møder de voksne i fritidshjemmet. På den anden side er ’Kaspoline’, som er et kreativt 

værksted og male-atelier. Pædagogen siger selv om Kaspoline: 

”(…) er det [Kaspoline] en lille æstetisk virksomhed. (…) Det er sted, hvor der udvikles nogle 

æstetiske og kreative processer, som (…) er kvalitet i sig selv, og så er det lyst betonet, det vil sige at, jeg 

føler hos børnene for det meste hvor de er og hvad de er optaget af, og derfra udvikler man en aktivitet, som 

kan tilpasses efter børnenes tilstand” (2. interview pædagog B, 01:35). 

Stedet består af et stort hovedrum med alle materialer, borde og stole, et mindre rum 

til spil og andre aktiviteter, et toilet, et indgangsparti med garderobe og et køkken. Det 

store lokale kan rumme op til ca. tyve børn ad gangen. I alt går der ca. 65 børn i Kaspo, og 

personalet består af ca. fire voksne. Kaspoline ledes og bestyres af en kvindelig pædagog, 

som også underviser i billedkunst på skolen ved siden af og som har en kunstnerisk 

baggrund. På spørgsmålet om, hvad Kaspoline er for børnene, svarer hun:  

”Det er nærmest sådan et tilhørssted, vil jeg sige. Et sted, hvor de føler sig knyttet til, lidt, på den 

måde som det er at komme hjem efter skole. Et sted, hvor man kommer og man kommer primært, fordi 

man hører sammen, måske med den gruppe børn eller med en enkelt person, som man leger godt med. Men 

man kommer her for at læsse lidt af.” (2. interview pædagog B, 04:06). 

Kaspo har to ’gamle’19 bærbare computere, et digitalkamera, en stationær computer 

samt printer på kontoret og en nyerhvervet iPad, som skulle købes i forbindelse med Mit 

Børnehus. Desuden hang der en mindre skærm på væggen i køkkenet til fremvisning af 

den daglige billeddokumentation. Pædagogen fortalte mig, at computerne sjældent kom i 

brug, og at den nye iPad opbevaredes på kontoret sammen med kameraet. 

 

Til en personaleworkshop, som jeg ledede igennem mit konsulentarbejde i 

’Børnedigitalisering i Nivå og Kokkedal’, henvendte Kaspolines pædagog sig til mig og 

spurgte, om jeg havde interesse for at lave et digitalt projekt sammen med hende og hendes 

børn. Hun forestillede sig at bruge iPads og måske andre medier til at arbejde videre med 

eller fortolke malerier, som børnene var i gang med at male til julegaver. Hun manglede 

dog konkret viden og erfaring til at gennemføre et sådan projekt på egen hånd. Jeg 

                                                
19  Pædagogens eget ordvalg 
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foreslog, at vi kunne inddrage forskellige medietyper og teknologier og lade børnene selv 

finde deres ståsted og interesse for, hvordan de ville bruge medierne. Et fokus i 

undersøgelsen ville så være, hvordan børnene selv etablerer interesse til og vedholdenhed 

omkring bestemte medier eller aktiviteter. Pædagogen og jeg blev enige om at lægge ud 

med nogle værkstedsforløb i første uge, hvor alle børn fik en dags introduktion til alle de 

involverede medier. Børnegruppen bestod af både drenge og piger fra første og anden 

klasse, i alt omkring tyve børn. 

Fredagen inden projektet skulle gå i gang blev jeg inviteret til ”fredagshygge” i 

Kaspoline. Fredagshygge foregår med te, frugt og kiks og ’sketches’ eller små 

improviserede optrædener af børnene. Efterfølgende var det min tur til at fortælle børnene, 

hvad vi skulle i de kommende uger. Første aktivitet var et ’foto-maraton’, hvor børnene i 

par skulle tage billeder af ord eller beskrivelser, som jeg ville bestemme. Til anden aktivitet 

viste jeg dem et digitalt mikroskop, med hvilket man kunne se ting enormt tæt på og tage 

billeder på computeren af det undersøgte. I tredje værksted skulle de lave ’stop-motion 

animation’ på iPad, hvilket jeg demonstrerede ved at lave en kort film på stedet, hvor hvert 

barn skulle stille en pensel i en krukke, én efter én. For hver pensel tog jeg et billede, 

hvilket til sidst gave en lille animation. På den måde forstod børnene hurtigt, hvad dette gik 

ud på. 

Den lille introduktion om fredagen gjorde, at vi straks kunne gå i gang mandag 

eftermiddag. I to til tre timer blev seks børn introduceret til de tre værksteder. Børnene 

skulle gå turnus og de fik en halv til en hel time til hver aktivitet. Pædagogen og jeg 

planlagde således den første uge, og vi aftalte, at vi ville fortsætte med de samme 

værksteder i anden uge, hvis alt gik godt. Det samlede forløb varede i fire uger, hvilket 

viste sig at være tilstrækkelig lang tid til fordybelse og gav børnene mulighed for at tage 

nogle dages pauser indimellem. Jeg var spændt på at følge børnenes progression i 

omgangen med de digitale medier og se, om og hvordan deres tilgang, produktion og 

udtryk ville forandre sig over denne periode. 

3.4.3. Case 3: Troldeengen – vuggestue 

En anden pædagog, som jeg mødte på min workshop i forbindelse med 

børnedigitaliseringen, var en medarbejder fra vuggestuen ’Troldeengen’ i Kokkedal. Hun 

kontaktede mig, fordi hun vil lave et projekt om sprogstimulering med digitale medier i 

vuggestuen. Jeg kunne godt se projektets relevans i forhold til specialet, men forklarede at 
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forløbet skulle have eksperimenterende karakter, og at børnene selv skulle have mulighed 

for at vise deres nysgerrighed og engagement. Projektet skulle forløbe over kun tre dage, 

da vi nærmede os juleferien, og børnene og de voksne havde en masse gøremål, de skulle 

nå forinden. 

Troldeengen, som ligger ved Holmegårdscentret i Kokkedal, er placeret i et større 

kompleks sammen med en anden vuggestue, en børnehave og Børnehusene Kokkedals 

fælleskøkken, som laver mad til syv institutioner. Der er otte voksne tilknyttet 

institutionen, fordelt på to stuer med 28 børn i alt. I vuggestuens centrum findes et stort 

fællesrum med ind- og udgang til en stue, garderoben, køkkenet og udearealer. Pædagogen 

foreslog, at projektet skulle forgå derinde, da der var godt med plads og der var stort 

legetøj, der ville egne sig til at indgå i forløbet. 

Troldeengens digitale inventar begrænser sig til tre digitalkameraer, en personale 

computer på kontoret med tilhørende printer og en nyerhvervet iPad, som netop skulle 

indgå i sprog og tosprogs sammenhæng. Jeg bad pædagogen om at supplere projektet med 

hendes egen bærbare computer. Til gengæld ville jeg sørge for et digitalt mikroskop og et 

’webcam’. Til planlægningsmøde mellem pædagogen og mig selv, blev vi enige om, at det 

ikke ville give mening at arbejde med sprogstimulering i den korte tid, da det ville kræve et 

længerevarende forløb. Vi vil derfor fokusere og reagere på børnenes umiddelbare 

tiltrækning til og interesse for teknologien. Dette skulle opnås ved at præsentere dem for 

de forskellige medier og derefter se, hvad der fangede deres opmærksomhed. Projektet 

skulle forløbe over en times tid mellem samling og frokost. Pædagogen havde udpeget de 

tre største børn i gruppen til at deltage. Men sygdom tvang en af drengene til at blive 

hjemme anden og tredje dag, og den anden dreng holdt fri på anden dagen. Dette 

resulterede i nye og spontane børnesammensætninger, hvilket i mit perspektiv tilføjede 

projektet en ekstra dimension i kraft af den brudte homogenitet af den oprindelige gruppe 

fra første dagen. 

Jeg vidste ikke på forhånd, hvordan de her toårige vuggestuebørn ville bære sig ad 

med teknologien. Derfor og i kraft af undersøgelsens korte varighed, havde jeg ikke mange 

forventninger til projektet. Til trods for dette, opstod der gode øjeblikke i omgangen og 

legen med de digitale medier, der tydeligvis har deres berettigelse, som vi senere vil se. 

 

Sammenfaldene for alle tre institutioner er et lignende udgangspunkt i såvel digitalt 

inventar og praksis. Som tidligere omtalt, er der alle tre steder pædagoger, der gerne vil 
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prøve kræfter med de digitale medier og skyde udviklingen, i én eller anden forstand, i 

gang. I alle tre tilfælde, er det min klare opfattelse, at ledelsen bakker op omkring indsatsen 

og nysgerrigheden omkring teknologien og har et ønske om at sætte brugen af medierne i 

en pædagogisk kontekst. På trods af projekternes forskellighed i både alder af børnene og 

indholdet, virker det for mig til at undersøgelsernes forløb og resultater vil kunne bidrage 

positivt til den enkelte pædagogs, og måske institutionens, holdning og tilgang til medierne. 

I forlængelse af de tre feltbeskrivelser vil jeg i næste kapitel fokusere på 

undersøgelsens metoder, både i forhold til dataindsamling og analyse. Jeg vil indkredse 

nogle af de udfordringer, der har vist sig, især i forhold til min dobbeltrolle som såvel 

forsker og fascilitator, som det var tilfældet i casene 2 og 3. Jeg vil præsentere min 

undersøgelsesstrategi for de tre cases, og de overvejelser jeg har gjort mig omkring 

håndtering og gennemførelsen af projekterne. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gøre rede for 

de etiske overvejelser, der ligger til grund for undersøgelsen. 

4. Metode 

Jeg vil i det følgende kapitel se nærmere på dette speciales metoder. Kapitlet beskriver, 

hvilke materialer der indgår i undersøgelsen og redegør for metoderne for henholdsvis 

dataindsamling og analyse. Jeg har i specialet her valgt ikke at bruge pædagogernes rigtige 

navne og vil derfor for at hjælpe læseren, fremadrettet kalde dem for henholdsvis pædagog 

A i Smilehullet, pædagog B i Kaspo og pædagog C i Troldeengen. 

4.1. Dataindsamling og undersøgelsesstrategi 

I sammenhæng med denne undersøgelse har jeg indsamlet data fra mine tre cases, som er 

fritidshjemmet Smilehullet, fritidshjemmet Kaspo og vuggestuen Troldeengen. Det 

indsamlede data består af feltnoter fra observationer fra de to fritidshjem, fem interviews 

med tre pædagoger på 223:18 minutter, tilhørende transskribering med 26 

computerskrævede sider 20  og fotodokumentation fra alle projekter. Videre er der 

                                                
20  Se bilag: transskription af interviews 
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lydoptagelser fra Kaspo og videodokumentation 21  fra både Kaspo og Troldeengen. 

Desuden indgår alle af børnenes artefakter, det vil sige billeder, tegninger, animationer og 

videooptagelser22, i data korpusset og er dermed genstand for analysen. Vuggestue børnene 

havde en alder på to år, mens børnene i Smilehullet var mellem seks og syv år og børnene i 

Kaspoline var mellem syv og ni år. Dataindsamling i de tre institutioner foregik i 

tidsrummet fra starten af oktober 2012 til midt i december 2012. 

 

I forbindelse med hver case havde jeg udarbejdet en undersøgelsesstrategi, som 

indeholdt både praktiske beslutninger og oplysninger, men også tog stilling til nogle af de 

udfordringer jeg ville møde ude i felten.23 Blandt andet gjorde jeg mig overvejelser om, 

hvad min tilstedeværelse og min indvirkning i processen ville kunne medføre af 

konsekvenser, og hvordan dette eventuelt ville påvirke børnenes adfærd. Adgang til andre 

menneskers hverdagsarenaer kræver ifølge Gulløv & Højlund en særlig opmærksomhed. 

Ofte er det såkaldte ’dørvogtere’, der bliver adgangsgivende eller introducerer etnografen i 

felten. I institutionssammenhæng er det oftest en voksen – en pædagog eller leder, som 

indtager denne funktion (Gulløv og Højlund 2003:86). For alle tre cases var det 

henholdsvis pædagog A, B og C, som altså fungerede som dørvogterne. Min egen datter er 

tilknyttet Smilehullet, hvilket betød, at jeg kendte pædagog A i forvejen, samt skabte dette 

lidt forvirring hos børnene for en stund. Pædagog B og C mødte jeg, som nævnt i sidste 

kapitel til en af mine digitaliseringsworkshops. 

Ifølge Gulløv og Højlund retter den antropologiske forskning ”sig [således] mod børns 

viden og handlinger, ikke mod repræsentation af deres perspektiver, for vi kommer aldrig så tæt på, at vi 

kan sige, vi deler deres erfaringer eller ved, hvordan de tænker” (Gulløv og Højlund 2003:31). Det 

var derfor vigtigt for mig, at jeg fik noteret og dokumenteret det børnene foretog sig eller 

sagde, i stedet for at blive fanget i generelle formodninger om, hvad de tænkte, eller hvad 

deres hensigt var. 

Ligeledes havde jeg fokus på børnenes positionering til hinanden i projekterne. Sociale 

konstellationer, gruppesammensætninger eller pardannelser viste sig at være vigtige brikker 

i børnenes kommunikations- og handlemønstre. I børnegruppen havde venner ofte en 

                                                
21  Se bilag: CD 2 med Foto-, lyd- og videodokumentation og interviews fra alle tre cases 
22  Se bilag: CD 1 med artefakter fra alle artefakter 
23  Se bilag: etnografisk strategi 
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anden mere positiv energi end i tilfældige grupper, som til tider var underlagt mere 

individualistiske behov. 

4.1.1. Observation som metode 

Inden mit første møde med felten, gjorde jeg mig forskellige overvejelser over, hvad det 

ville betyde for min undersøgelse, at jeg bevægede mig ind i en felt, hvor jeg i mange år har 

fungeret som en del af en pædagogisk personalegruppe. Jeg lod mig indskrive i en kultur, 

jeg kendte på forhånd og mine overvejelser gik meget på, hvordan jeg skulle positionere 

mig og så og sige udskifte pædagoghatten til forskerhatten. Ifølge Gulløv og Højlund 

”beror feltarbejde gerne på en vekselvirkning mellem deltagelse i andre menneskers hverdagsliv 

kombineret med observation og systematisk refleksion over det iagttagede. Uden deltagelse forstår man ikke 

bevæggrunde og erfaringer, men hænger fast i sin umiddelbare opfattelse af forholdende baseret på kategorier 

og begreber hentet fra ens egen verden” (ibid., 21). 

At jeg kendte felten ”indefra”, gjorde altså ikke udfaldet af mine observationer og den 

indhentede empiri til en selvfølge, men betød derimod at jeg blev nødt til at distancere mig 

fra den pædagogiske rolle, jeg kender så godt, for bedre at kunne indleve mig i rollen som 

forsker. Det gjaldt altså for mig om at lære at se og forstå legen med de digitale medier fra 

børnenes perspektiv og ikke overføre mine egen voksenopfattelse samt faglige viden af, 

hvad det indebærer, når børn leger med teknologi. Jeg skulle altså forstå barnets leg, før jeg 

var i stand til at vurdere barnets leg. ”Vurderer man først, risikerer man, at ens eget 

erfaringsgrundlag bliver en normativ målestok for de forhold, man iagttager, hvorved man afskærer sig fra 

overhovedet at komme i kontakt med den virkelighed, man har set sig for at undersøge (Collin hos 

Gulløv og Højlund 2003:22). I kraft af de tre cases forskellige undersøgelsesfokus, var jeg 

bevidst om at tilpasse og modificere undersøgelsesmetoderne for hver projekt. Jeg vil i det 

følgende komme nærmere ind på, hvilke metodiske overvejelser jeg gjorde for hver enkelt 

case. 

I den to uger lange undersøgelse i Smilehullet anvendte jeg en kvalitativ metode, som 

Järvinen og Mik-Meyer kalder for ’deep hanging out’. Deep hanging out er, som navnet 

indikerer, en eksplorativ måde at ”hænge ud” i felten på, ”og [at] det kropsliggjorte, sansede, 

fornemmede og usystematisk reflekterede er med til at informere de senere analyser af det empiriske felt” 

(Järvinen & Mik-Meyer 2005:58). Jeg valgte denne metode, for til fulde at kunne 

koncentrere mig om børnenes interaktioner med kameraet, med naturen og med hinanden. 

Igennem feltnoter og fotodokumentation registrerede jeg børnenes bevægelser, deres 
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fokus, deres interaktioner, deres samtaler med pædagogen og hinanden og deres håndtering 

af kameraet. Det er den voksnes rolle at administrere forløbet, at sætte rammer og grænser, 

at sætte børnene i gang, og at give lov eller at sige nej. Det har stor betydning, ikke kun for 

undersøgelsen, men også for børnenes oplevelse af projektet, hvordan den voksne 

tilrettelægger forløbet og anerkender og værdsætter børnenes tilgang og måde at angribe 

projektet på. 

 

I medieprojektet i Kaspoline, skiftede jeg mit metodiske fokus til at engagere mig mere 

i børnenes tekniske færdigheder, udtryksmæssige overvejelser og nysgerrig og eksplorativ 

tilgang til de digitale medier. Jeg benyttede mig derfor af ’deltagerobservation’, som er en 

kvalitativ sansende måde at undersøge sin felt på (ibid.). Til forskel for den mere passive 

deep hanging out metode, har deltagerobservation et mere aktivt aspekt, idet man deltager i 

og er del af de handlingsforløb, der udspiller sig i felten. 

Det var min opgave at fascilitere og introducere børnene til teknologien, således at de 

kunne betjene medierne på egen hånd. Ligeledes gjaldt det om, i samarbejde med 

pædagogen, at prikke til børnenes nysgerrighed og at insistere på at de videreudviklede på 

deres produktionsprocesser, således at de til stadighed kunne få nye erfaringer over en 

længere periode. Pædagog B og jeg talte om, at det var vigtigt for børnenes erfaringsproces 

at være åben for nye muligheder, udfordre sig selv og sine kammerater og i det hele taget 

have en legende tilgang til processen. Vi forsøgte på den måde at udvide børnenes 

teknologiske horisont og opfattelse af, hvad de kunne bruge medierne til. 

Mens der altså foregik mange simultane aktiviteter, hvilke krævede min tilstedeværelse, 

dokumenterede jeg arbejdsprocesserne gennem feltnoter, foto- og video registrering og 

lydoptagelser. På baggrund af min ”rolle” som deltagerobservatør lærte børnene mig 

hurtigt at kende, og det virkede naturligt for mig at henvende mig til børnene og spørge 

ind til processen eller diskutere mulighederne for produktionen med dem. Det var min 

hensigt, at lade børnene bestemme over deres egne processer og dermed tilgodese deres 

autonomi. Samtidigt med det, ville jeg finde en balance i at udfordre deres kreativitet og 

give støtte til deres til tider meget personlige skabelsesproces. 

 

Sidste undersøgelse, foregik i vuggestuen Troldeengen og varede i tre dage. Her var 

det som udgangspunkt pædagogen, der introducerede teknologien til børnene. En del af 

undersøgelsen lå i, hvordan hun ville bære sig ad med at forklare eller vise de toårige 
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funktionaliteten på kamera og iPad. Jeg valgte at benytte mig af deltagerobservation som 

metode, og var dermed åben for at indgå i børnenes leg og spontane aktiviteter. 

Vuggestueprojektet kendetegnedes ved, at børnene fik frit spil i alrummet med adgang til 

forskelligt legetøj og medier. På en time nåede børnene at indgå i mange forskellige seancer 

og legmæssige sammenhænge. Alle tre dage gjorde jeg desuden brug af videooptagelser fra 

et kamera på et stativ, som indfangede alt, hvad der foregik. Dette var supplement til min 

egen foto- og filmdokumentation. 

4.1.2. Interviews og interviewguide 

I specialets tre cases, har det været vigtigt for mig at kunne sætte mine observationer i en 

forståelsesramme, som på forhånd har været skabt af pædagogens og været influeret af 

hendes hensigter, læringsmål og holdninger. Til dette formål valgte jeg at afholde 

interviews i to omgange, med undtagelse af case tre – en gang før projektet og en gang 

efterfølgende. På den måde håbede jeg på at kunne få svar på såvel idéer og forventninger 

til projektet, samt de evaluerede og sammenfattende aspekter og oplevelser fra 

pædagogerne. Jeg afholdt derfor fem semi-strukturerede interviews, hvortil jeg udarbejdede 

interviewguides som bagvedliggende skelet (Kvale 1996:27) 24 . Under disse interviews 

gjorde jeg brug af dét, Lofland kalder ‘open-ended approach, hvilket er en metode, 

hvorved man gennem spørgeteknik kan få informanter til at udforske vidensområder og 

bevidstgøre dem. Disse åbne spørgsmål skulle inspirere mine respondenter til at svare mere 

udførligt og dybdegående, end bare med ”ja” eller ”nej”. “Any competent interviewer shapes 

questions to obtain rich material and simultaneously avoids imposing preconceived concepts on it. Keeping 

questions open ended helps enormously (…)” (Lofland et al., 2005:106). For mig var det mest 

naturlig at lade interviewforløbne følge respondenternes fortællinger, og jeg brugte derfor 

interviewguiden blot som en slags sikkerhed for, at vi ved interviewets afslutning var 

kommet igennem alle de overordnede emner. 

På samme måde som det var et bevidst valg at interviewe pædagogerne, havde jeg 

besluttet mig for ikke at interviewe børnene. Det var min opfattelse, at børnenes 

handlinger og måder at agere og være på kom fyldestgørende til udtryk i øjeblikket, og det 

kunne dermed bedst registreres igennem observationer af dem. At stille dem dybdegående 

spørgsmål ude af kontekst, kunne medføre at de ikke ville være i stand til at reflektere over 
                                                
24  Se bilag: interviewguide 
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de forhold, der blev spurgt om (Gulløv & Højlund 2003:149). Gulløv og Højlund mener, 

”at børns perspektiver ikke kan fremstilles som isolerede fænomener, specifikke for børn, men som 

perspektiver, der altid er bundet til det sted, man befinder sig, og til de positioner, som dette sted giver 

mulighed for at indtage” (ibid., 148). Jeg har desuden oplevet, at børn ofte konkluderer på 

oplevelser eller forløb med udsagn som: ”Det var meget sjovt!” eller ”Det var kedeligt!”. Det 

karakteristiske ved sådanne udsagn kan være, at de har en meget bedømmende og 

afsluttende karakter. Børnene tror måske, at det er dét, de voksne gerne vil høre. Det viser 

sig dog i min empiri, at der i situationerne findes et langt større og nuanceret spektrum af 

reaktioner og handlemønstre. 

Dataindsamlingen for de tre undersøgelser bestod altså i observation og optagelse af 

børnenes processer og produktioner, men også den måde de interagerede med og 

positionerede sig selv i forhold til hinanden. Også de voksenes bedrifter faldt under samme 

praksis og blev desuden udvidet med interviews, som omhandlede både idéer og 

holdninger før og evaluerende aspekter efter gennemførslen af projekterne. 

4.2. Analyse metoder 

I dette afsnit vil jeg gøre rede for analysens metoder. Som vi skal se om lidt, er dele af 

analysen baseret på visuel etnografi og børnenes produktioner eller artefakter, hvilke har 

haft stor indflydelse på analysens udformning. På baggrund af en åben og eksplorativ 

tilgang til mine feltnoter, interviews og foto-, video- og lyddokumentationer, har jeg kunnet 

identificere og sammenstille nye sammenhæng, som viste sig at have signifikans i forhold 

til undersøgelsens forskningsspørgsmål. Jeg har forsøgt at finde sammenfald, overlap eller 

udvidelser af situationer eller oplevelser. Igennem denne refleksive og systematiske proces, 

har jeg forsøgt give bud på nye temaer eller koncepter (Emerson et al., 1995:166). 

“While the researcher delights in numerous examples of a theme or topic, the goal in ethnographic 

analysis is not representativeness. Rather, the ethnographer seeks to identify patterns and variations in 

relationships and in the ways that members understand and respond to conditions and contingencies in the 

social setting.” (ibid., 162). 

Jeg vil i analysen kom nærmere ind på tilblivelse og udvælgelse af de mest relevante 

emner og koncepter for undersøgelsen. En del af den analytiske erkendelse og dannelser af 

nye sammenhæng og emner er sket på baggrund af analysen af børnenes produktioner og 

artefakter, som jeg vil beskrive nærmere i følgende afsnit. 
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4.2.1. Visuel etnografi og børnenes artefakter 

Det er dette speciales hensigt at inddrage børnenes artefakter i analysen, på lige fod med de 

data jeg har indsamlet gennem observationer, interviews og foto-/videodokumentation. 

Grunden til det er, at produktionen med de digitale medier siger noget om barnets optik 

eller ståsted og konteksten, det indgår i. Ligeledes er det æstetiske udtryk ikke bare 

tilfældigt, men en del af en samlet, sanselig erkendelsesproces, som kan fortælle os noget 

om barnets refleksionsevne, intuition eller tavs viden (Austring & Sørensen 2006:62). 

Denne viden skal være med, for at vi kan få større indsigt i og forståelse for børnenes lege- 

og skabelsesprocesser. 

David Buckingham bemærker, at der i de seneste år er vokset en interesse for det, han 

kalder for ‘participatory research methods’ (Buckingham 2009:634). Denne kvalitative 

metode går, som navnet indikerer, ud på at inddrage børn i forskningsprocessen og få dem 

til eksempelvis at tage billeder i deres hverdag. Billederne kan så være med til at afsløre 

bestemte omstændigheder i børnenes liv. Visuel antropolog Sarah Pink anser muligheder 

for visuelle artefakter til både at være redskab til studier og til uafhængige videns medier. 

”(…) the visual can be both the subject of research and a medium through which knowledge is produced 

and not only incorporates film and photography but also encompasses digital video, drawing, art and digital 

imagery” (Pink 2006:16). Mie Buhl og Ingelise Flensborg argumenterer i denne 

sammenhæng for anvendelsen af visuel kultur i det didaktiske som ’refleksionsstrategi’. 

”Visuel kultur er at konstruere et blik på omverdenen, såvel den fysiske som den virtuelle, og at stille 

spørgsmål til forudsætningerne for at få øje på det, man får øje på” (Buhl & Flensborg 2011:97). 

Refleksionsstrategien opererer ifølge Buhl og Flensborg på det epistemologiske niveau, 

hvilket fokuserer på den visuelle tænknings og æstetiske erkendemådes grundlag (ibid., 98). 

I undersøgelsen her har vi at gøre med autonome æstetiske praksisser og legescenarier, 

som har deres eksistens i kraft af, at børnene praktiserer dem. Artefakterne er således kun 

valide i de sammenhænge, de indgår i og kan på den måde bruges som krydsreferencer til 

mine observationer. De må derfor hverken anskues som repræsentationer for børnenes 

indre tilstand eller andre aspekter af deres liv. At livet, deres omgivelser eller deres indre 

tilstand har indflydelse på børnenes produktion, skal her siges er uden tvivl, men er næppe 

noget denne undersøgelse kan eller skal komme nærmere ind på. 

Metoderne for analysen bestræber sig således på at finde nye sammenhænge og 

konstellationer i empirien på baggrund af de indsamlede observationer, interviews samt 

børnenes artefakter. Både måden artefakterne blev produceret på, og selve det æstetiske 
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udtryk af produktionerne, skal være udslagsgivende for dannelsen af analysens temaer, da 

de især siger noget om børnenes æstetiske erkendemåder og refleksionsevner. 

4.3. Etiske overvejelser 

Jeg har i alle tre cases underrettet forældrene om, at deres børn ville indgå i et projekt, og at 

der ville blive taget billeder eller måske videooptagelser af dem. Til dette formål har jeg 

forfattet et forældrebrev med information om projekterne og lagt op til, at der kunne rettes 

henvendelse ved spørgsmål eller andet (Kampmann hos Gulløv & Højlund 2003:171)25. 

For at komme uventede situationer i forkøbet, valgte jeg at afholde møder med de 

ansvarlige pædagoger inden undersøgelserne. Dér diskuterede vi projekternes forløb, min 

rolle, børnenes tilstedeværelse og dokumentationsmetoderne for undersøgelsen. Desuden 

kunne dataindsamlingen i de foreliggende undersøgelser karakteriseres som uproblematisk, 

især fordi det er selve børnenes produktioner som var i fokus og ikke deres personlighed 

eller privatliv (ibid.). Alligevel har jeg valgt at skjule både børnenes og de voksnes 

identiteter i rapporten med hensyn til at beskytte deres respektive privatsfære (Lofland et 

al., 2005:29). Hverken navn eller etnicitet har indflydelse på resultatet af denne 

undersøgelse og kan dermed ses helt bort fra. 

Efter den metodiske gennemgang for undersøgelserne vil jeg hermed rette blikket mod 

selve projektforløb i de tre institutioner. Jeg vil benytte lejligheden til at fremlægge min 

empiri og dermed inkludere børnenes, pædagogernes og mine egne beretninger fra felten. 

5. Børnenes produktionsproces 

Det er min hensigt i dette kapitel at give mulighed for fordybelse i børnenes leg og 

æstetiske produktion. I hver case fik børnene mulighed for udtrykke sig på forskellige 

måder, engagere sig i alsidige lege og arbejde med mangfoldige teknologier eller medier. Vi 

skal i dette kapitel kigge på gennemførelsen og produktionsprocesserne af de varierende 

projekter fra en mere praktisk vinkel. Igennem inddragelse af empiri vil vi erfare mere om 

børnenes handlemåder og interaktionsmønstre, samt se på, hvilke teknologier de anvender. 

                                                
25  Se bilag: orientering til forældre 
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Som et andet led kigger vi på pædagogernes og mine egne overvejelser for projekternes 

formål og relevans, samt afslutning og succeskriterier. Dertil vil jeg inddrage billedmateriale 

fra min dokumentation og børnenes produktioner. 

Jeg vil gennemgå de tre cases i kronologisk rækkefølge, således at vi starter med 

fotoprojektet i Smilehullet. Derefter ser vi nærmere på case to, som er medieprojektet i 

Kaspoline, og til sidst case tre, som får overskriften ’Medieleg i Troldeengen’. 

5.1. Foto i naturen – fotoprojekt i Smilehullet 

Under det første besøg i Smilehullet fortalte pædagog A børnene om et projekt, som nogle 

af institutionens børn netop skulle til at gå i gang med. Hun viste mig og børnene et billede 

med et efterårsblad fra sin mobiltelefon og nævnte, at hun havde taget billedet, fordi hun 

syntes, det var et flot motiv. Hun foretog en rundspørge iblandt de ni 0. klassebørn, om 

hvad de kunne tænke sig at tage billeder af i naturen. To af børnene svarede: ”Alt!” 

(Feltnoter, Smilehullet s.1), mens én argumenterede for at mure, vægge og biler ville være 

oplagte motiver. De fleste svar omhandlede dog især blade og blomster. I et indledende 

interview fortalte pædagog A om projektets formål. 

”Jamen, min idé var jo at børnene skulle se naturen i forandring (…) min oprindelige idé var, at de 

skulle se forskellen i naturen (…) sådan så de får et indblik i, jamen børn ser forskelligt på forskellige 

ting, og dermed også at måske linke det lidt over til, jamen der måske, altså man kan se forskelligt på 

mennesker også. Altså at man har forskellige menneskesyn” (1. interview pædagog A, 00:22). 

Pædagog A forklarede, at hun gerne vil begejstre børnene: ”det ville jo være fantastisk, hvis 

de får så meget blod på tanden af det, ikke? Men ellers, så er det jo bare at lære dem basisting” (1. 

interview pædagog A, 08:47). Projektet skulle desuden have en opdragende funktion i 

forhold til, at børnene skulle lære at tage ”ordentlige” billeder. ”De er meget opsat på at tage 

billeder af hinanden i meget uheldige situationer” (1. interview pædagog A, 09:22). 

Efter at alle børn havde fået udleveret et børne-digitalkamera, ville pædagog A sikre 

sig, at alle vidste, hvordan de skulle betjene kameraet. Hun startede med at spørge, om der 

var nogen, der havde brugt sådan et før. Alle ni nikkede og sagde, at de havde taget billeder 

før. Hun forsatte med at vise, hvordan børnene kunne tænde kameraet: ”Prøv at trykke her!” 

(Feltnoter, Smilehullet s.1). I interviewet fortalte hun mig, at hendes plan var at vise 

kameraets funktioner ved at pege på sit eget kamera, der var magen til børnenes. Hun 

forsatte: ”Prøv så at trykke her og tage et billede ude af vinduet!” (Feltnoter, Smilehullet s.1). Hun 
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introducerede yderligere børnene til at benytte zoomfunktionen. Pædagogen bad børnene 

om at bruge zoom. De skulle sigte mod uret på væggen og derefter zoome tættere på. 

Efter den første introduktion gik børnene sammen med deres pædagog udenfor. Den 

stue, hvor børnene arbejdede med projektet, har en bagudgang, som fører direkte ud i 

forhaven. Pædagog A’s oprindelige plan med at slippe børnene løs på legepladsen, 

erstattede hun med i stedet at gå ned ad vejen og over på den anden side af togbanen. Hun 

bad børnene om at forblive samlet og ikke at gå ind foran hinanden. Hun ville heller ikke 

have, at børnene tog billeder af hinanden. To drenge løb rundt om et træ, i noget der 

mindede om fangeleg. Pædagog A markerede sig med det samme og henviste til samtalen 

indenfor, hvor de aftalte ”at smide klovnene væk!” (Feltnoter, Smilehullet s.2). Især drengene 

kunne ikke rigtig modstå fristelsen, om ikke at tage billeder af hinanden. I flere forsøg 

fandt de på en slags leg, hvor den ene prøvede at fange den anden med linsen, mens den 

anden forsøgte at undgå dette ved at undvige eller løbe væk. Det var tydeligvis en slags 

fangeleg, som oplevedes som værende sjov for begge parter. Pædagogen ville dog ikke 

godkende dette fjolleri. 

De udvalgte 0. klasses børn til projektet gik på tur to dage i træk, hvorefter de skulle 

indlæse deres billeder på computeren og redigere dem til det endelige produkt. I den 

efterfølgende uge var det 1. klassernes tur med samme program. Pædagog A forklarede at	  

projektet skulle forme sig således: 

”(…) altså tage et billede og komme det på computer, sidder og lege lidt med det, beskære det (…) 

ændre farver ved det, hvis det er det man synes er pænest eller måden det er mest naturligt for én selv, og så 

til at afslutte de billeder de har taget og de har redigeret på deres måde. Simpelthen lave en stor dækserviet 

til hver med deres egne billeder på” (1. interview pædagog A, 01:38). 

 

Børnene vandrede rundt med deres kamera i hånden. Nogle gik i grupper, mens andre 

gik alene. Hvis nogen fandt noget spændende, løb de hen til det, gestikulerede og pegede, 

tog billeder og på den måde tiltræk sig de andres opmærksomhed. Som regel gik de andre 

børn derefter hen til det første barn og tog billeder med samme motiv. På den måde 

færdedes de fleste børn i flokke. Nogle af børnene henvendte sig til pædagog A og viste 

deres billeder til hende, hvilket efterfulgte dialoger mellem barnet og pædagogen omkring 

motivvalg og udførelse af fotograferingen. Pædagogen roste desuden en del af børnene for 

deres blik eller evne til at se ting. Der var forskel i børnenes poseringer, når de 

fotograferede. Mens nogle virkede næsten prætentiøse og tog sig god tid til at indfange 
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motivet fra den rigtige vinkel, ilede andre omkring, næsten flagrende, måske endda med 

fingrene foran linsen og ”skød” næsten alt, hvad de kunne komme i nærheden af. 

 

  
Billede 1: Pædagog A viser kameraets funktioner. Billede 2: Pædagog A i er dialog med et barn. 

Børnene inspirerer hinanden. 

  
Billede 3: Børnene blev ofte optaget af de samme 
motiver eller blev nysgerrige på hinanden. 

Billede 4: Barn, som er optaget af sit eget. 

 

Pædagog A bemærkede på et tidspunkt antallet af billeder på et af børnenes kamera. 

Dette kunne hun se i ’afspille modus’, hvor billederne havde numre. Straks blev hun bedt 

af de andre børn, om at se, hvor mange billeder de havde taget. Der gik sport i det og 

tilsyneladende også prestige i, hvem der havde taget flest billeder. En pige fortalte på anden 

dagen: ”Min mor har sagt jeg var god til at tage billeder, fordi jeg tog så mange” (Feltnoter, 

Smilehullet s.5). 

Både børnene og pædagogen brugte meget tid på at snakke med hinanden, om de ting 

og motiver de så. Der var højlydte beretninger og diskussioner om, hvad der var flot, pænt, 

grimt eller fjollet. Børnene virkede optaget af deres omgivelser. De kiggede ind i buske, 

hække, ned på jorden, græsset, op i luften, på skyer og i træer. Og alle de ting de så, tog de 

billeder af. En dreng sagde: ”Se, jeg fik et billede af luften!” (Feltnoter, Smilehullet s.4). Han 

viste mig et sløret billede, som var taget med en ”stor armbevægelse”. En anden dreng 
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sagde: ”Træerne kører om kap ligesom racerbilerne!”. ”Jeg får så mærkelige billeder!”, (Feltnoter, 

Smilehullet s.4) sagde han. Træerne viste sig også at være slørede. En dreng kom glad og 

sagde: ”Der er rigtig meget flot her!” (Feltnoter, Smilehullet s.7). Og en pige mente: ”Det her græs 

ligner noget punker-hår!” (Feltnoter, Smilehullet s.6). En dreng sagde på et tidspunkt: ”Jeg skal 

lige tage et billede af mig!”. ”Jehee! Se, det er mig!” (Feltnoter, Smilehullet s.6), og grinede 

efterfølgende. Og endnu en tog et billede af sin hånd: ”Jeg tager et billede af mit skellet” 

(Feltnoter, Smilehullet s.11). Der var nogle børn, som på et tidspunkt under forløbet tog 

billeder af sig selv, især deres ansigter eller hænder. Også pædagog A lagde mærke til det og 

mente, at nogle var særdeles optaget af det. 

 

  
Billede 5: ”Se, jeg fik et billede af luften!” Billede 6: ”Træerne kører om kap ligesom racerbiler!” 

  
Billede 7: ”Jeg skal lige tage et billede af mig!” Billede 8: ”Jehee! Se, det er mig!” Han griner. 
 

Ved flere lejligheder prøvede pædagog A at inspirere børnene. Hun kaldte på dem, for 

at de skulle se noget, som hun syntes var flot eller spændende. Hun sagde for eksempel: 

”Prøv at tage billeder af forskellige farvede blade” (Feltnoter, Smilehullet s.4) eller ”Se, der er en 

masse ænder! Hvis i zoomer, kan i måske få dem på billedet” (Feltnoter, Smilehullet s.6). 

Efterfølgende kunne jeg konstatere, at mange børn fik taget billeder af ænderne i søen, 
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langt de fleste med zoom på. Det var også min oplevelse at pædagog A virkede meget 

entusiastisk omkring projektet og ofte kom med forslag til, hvad børnene kunne tage 

billeder af. 

 

  
Billede 9: Pædagog A og børnene er fælles om et 
motiv. De venter tålmodig på deres tur. 

Billede 10: Pædagog A har fundet noget 
interessant og tilkalder børnene. 

 

Pædagog A fortalte mig undervejs, at hun havde en oplevelse af, at børnene fra 1. 

klasse var mere overbevisende, når de tog billeder, end dem fra 0. Og så tog de færre 

billeder, mente hun, hvilket gjorde, at deres fotografering blev mere velovervejet. Videre 

sagde hun, at ”de her [1. klassere] er meget gode til at finde fede ting” (Feltnoter, Smilehullet s.11). 

Efter de to første dage i hver uge, blev det tid til at indlæse alle billeder på de to 

bærbare computere, som pædagog A havde stillet til rådighed. Det foregik således, at et 

barn ad gangen per maskine lagde billeder ind via en kortlæser, oprettede en mappe med 

egen navn og udvalgte fire billeder, som de bedst kunne lide, og som de måtte arbejde 

videre med. Mange børn blev til dels stolte af deres billeder, til dels overrasket over 

mængden af billeder, de havde taget. Computerne stod ved siden af hinanden, hvilket 

gjorde, at mange børn kiggede på hinandens billeder, kommenterede dem eller grinede 

med hinanden. I forløbet lærte børnene at kopiere, slette og vende billederne og samle dem 

i deres mappe. Når børnene havde valgt deres billeder skulle de åbne Picasa26, hvilket 

præsenterede dem for et hav af modifikationsmuligheder. Enkeltvis fik børnene en hurtig 

introduktion af pædagog A til, hvilke muligheder der lå i programmet. Formålet med 

billedmanipulationen var ifølge pædagog A ”at give dem frit løb med at lege med billederne (…) 

Det er jo helt op til dem, hvad de sætter fokus på i deres billeder” (1. interview pædagog A, 19:12). 

                                                
26  Picasa er et billedredigeringsprogram til PC, hvorved man kan forandre billedets lys- og farvesætning, 

tilføje special-effekter eller modificere flere af billedets parametre. 
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Mange børn gav udtryk for, at de syntes det var sjovt at manipulere med billederne. 

Det var min oplevelse, at pædagog A opfordrede børnene til manipulationen, og at de 

skulle prøve forskellige varianter. Således sagde hun til en dreng: ”Se, nu skal du lege med dine 

fire billeder!” (Feltnoter, Smilehullet s.13). Samme dreng afprøver derefter 

mæthedsfunktionen27: ”Ahh, det bliver helt grøn?!” (Feltnoter, Smilehullet s.13). Især en 

modifikation, der hedder ’heat map’, fangede mange børns interesse. Nogle børn var 

hurtigt tilfredse med deres manipulationer, mens andre kunne bruge længere tid, før  de 

kunne forlige sig med det endelige udtryk. Pædagog A udtalte, at hun synes, at det gav god 

mening at bruge et redigeringsprogram som led i processen: 

”det at de kunne skrue op og ned for farverne og gøre tingene skarpere og utydelige (…) de billeder er 

så individuelle, fordi de har kunne sidde og tosse rundt med dem. De har skabt det, som de synes var det 

perfekte billede og jeg tror ikke jeg ville lave noget om næste gang” (2. interview pædagog A, 14:13). 

 

  
Billede 11: Pædagog A instruerer børnene i 
udvælgelse og kopiering af deres billeder. 

Billede 12: Billede af en solsikke, redigeret efter 
manipulation med ’heat map’ i Picasa. 

 

Da alle billeder var valgt og gemt blev de printet af pædagog A, skåret ud og sat på et 

farvet A3 ark, hvilket hun til sidst laminerede. Dette var det endelige produkt, børnene 

skulle have ud af projektet og tage med hjem. Hun ville have at ”de skal bare kunne komme 

hjem og være stolt af at de selv har taget billederne, de har selv beskåret dem, de har selv ændret farver på 

dem, hvis det er det de vil. Og så får de det med hjem” (1. interview pædagog A, 18:52). 

 

Et par uger efter forløbet afholdt jeg et afsluttende interview med pædagog A, hvor 

hun gav udtryk for sin tilfredshed med projektet. 

                                                
27  Mæthedsfunktionen er en effekt i billedredigering, hvorved farvernes styrke kan indstilles på en skala fra 

kraftig til svag. 
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”Jeg synes det var super fedt, at se de blev så super glade for deres produkt og mange af dem er også 

kommet tilbage og sagt at det hænger derhjemme, og jeg ser på det hver dag. Og give dem den mulighed for 

bare at gå fuldstændig amok med de der billeder, det tror jeg har givet dem det meste” (2. interview 

pædagog A, 12:57). 

Hun var også fast besluttet på at gennemføre et tilsvarende projekt til foråret. Hun 

fortalte mig, at hun havde en del samtaler med børnene omkring årstiderne og 

forandringerne i naturen, hvilket bekræftede hendes valg af emne. Det var jo netop dette 

interessefællesskab, hun gerne ville have ude af projektet, som på sigt kunne have en 

opdragende effekt og opbygge en forståelse for, hvad der er ”ordentlige” billeder. 

I forbindelse med fotoprojektet i Smilehullet har vi set, hvordan børnene har haft 

mulighed for at tage billeder og dokumentere deres personlige syn på naturen i forandring. 

Vi har fået indblik i, at børnene har færdedes både alene og i grupper og at de ofte blev 

optaget af de samme ting, de mødte på deres vej. Ligeledes blev vi opmærksom på 

pædagog A’s måde at organisere og styre turene, samt hendes forsøg på at være deltagende 

i form af at give inspiration eller uddele ros. Hun har også gjort sig bemærket ved at 

underbinde små legeforsøg i form af fangeleg. Projektets forløb foregik efter hendes idé 

om børnenes interesser og var et forsøg på at stille skarpt i forholdet mellem hendes 

idealer og børnenes måde at tage billeder på. 

5.2. Medieværksted i Kaspoline 

Jeg havde tilrettelagt den første uge således, at alle tyve børn skulle igennem de tre 

hovedaktiviteter: stop-motion animation, digitalt mikroskop og foto. Der var tre tomands-

hold på en eftermiddag og nye børn for hver dag i denne første uge. Efter en kort 

individuel introduktion i teknologiernes funktionalitet, blev de kastet ud i og udfordret ved 

at skulle afprøve medierne. Børnene arbejdede hårdt i to til to en halv time uden pause og 

viste ingen tegn på træthed eller kedsommelighed. I et planlægningsmøde med pædagog B 

aftalte vi at lave et fast program for den første uge. Vi ville derefter tage stilling til, hvordan 

ugerne efterfølgende skulle forløbe. Det var vigtigt for os, at projekterne var fleksible 

overfor børnenes eget engagement, idéer eller nysgerrighed. Pædagog B sagde at: ”De fleste 

[børn] har berøring med iPads og iPhones og også digitalkamera ol., men for mange er det alligevel et 

ukendt område og derfor lægge nogle store mål i sigte, hvad vi ville opnå (…) så jeg vil helst se, hvordan 

børnene klarer sig i alt det der og hvad der kommer ude af det” (1. interview pædagog B, 00:50). 
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Fredag aftalte vi så, at formatet med værkstederne fungerede fint, og at mange børn 

viste tegn på entusiasme og vilje til at vide mere. Samme dag, som står i hyggens tegn i 

Kaspoline, brugte vi til at kigge på alle værker, altså film og billeder sammen med børnene 

på et Smartboard i et klasselokale. Børnene syntes, det var sjovt at se deres egne ting og var 

især begejstret for animationsfilmene. Dem kunne de se op til flere gange. Børnenes 

positive reaktion bekræftede os i vores bestræbelser for dette projekt. Vi blev enige om, at 

holde os til de værksteder vi havde valgt, men samtidigt være så åbne og rummelige som 

muligt, til at opsnappe og imødekomme børnenes præferencer, ønsker og behov. Formålet 

for mig blev fra dette punkt at videreudvikle den gode arbejdsproces, som børnene 

tydeligvis havde, og selv være nysgerrig på deres æstetiske udtryksmåder og være særlig 

opmærksom på børnenes legeaktiviteter. 

5.2.1. Stop-motion animation 

’Stop-motion’ animation er en måde at lave film på, hvorved man tager ét billede per 

indstilling med sit kamera. Så en bevægelse for eksempel består af en række stillbilleder sat i 

rækkefølge efter hinanden, og som kan afspilles. Til dette formål findes der en stribe 

programmer, som gør det nemt at tilføje, slette og afspille filmsekvenser. Især iPad’en 

egner sig til stop-motion, da kamera, mikrofon, skærm og program findes i et medie. 

Alternativt kan man tilslutte et kamera eller et webcam til en computer. Jeg valgte at 

introducere ’Stop Motion Studio HD’ som animationsværktøj til børnene. Jeg havde i 

forvejen afprøvet en række animations apps på min iPad og konstaterede, at denne var den 

nemmeste og mindst irriterende28 af dem. Det tog dog to uger, før børnene og jeg fik set 

og lært alle de funktioner, der var nødvendige for os, på trods af app’ens ligetil opbygning 

og interface. 

De fleste animationer blev produceret i par, hvor den ene styrede bevægelserne af 

objekterne, og den anden betjente iPad’en. Børnene var for det meste gode til selv at 

uddelegere opgaverne og diskutere, hvordan historien skulle forme sig. Nogle projekter 

blev også gennemført af større grupper med op til fem eller seks børn. I alle produktioner 

var det interessant at iagttage børnenes forhandlinger om positioner og opgaver. Tit 

                                                
28  Irriterende er i denne sammenhæng udtryksgivende for en række frustrationer, ved afprøvning af de 

forskellige apps, som enten manglede funktioner, var ustabile eller var forvirrende at arbejde med. 
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forholdt det sig således, at en af børnene tog rollen som ”instruktør”, som var den, der 

havde ”magten” og betjente kameraet, mens den anden agerede ”skuespiller” eller den, der 

rykkede rundt på objekterne. Hvis instruktøren løb tør for idéer eller slap for kontrollen 

eller koncentration, ville det andet barn overtage denne rolle. Således blev der skabt interne 

hierarkier, og rollefordelingen blev cirkulær. Dette gav processerne en til stadighed 

udfordrende og progressiv dimension, som børnene var gode til at udvikle med hinanden. 

 

  
Billede 13: Typisk rollefordeling for opgaverne i 
produktionerne med par. 

Billede 14: Pigen til højre overtager den ledende 
rolle, mens pigen til venstre ser afventende på. 

  
Billede 15: Bådsejladsen udtryk understøttes ved 
bølgerne, drengen havde tegnet med fingeren. 

Billede 16: Scenografien blev bygget specielt til 
stop-motion forløbet. 

 

Som vi alle sammen efterhånden blev bedre til at betjene udstyret, fandt vi ude af at 

integrere flere teknikker i filmene. Især én dreng, som ellers var god til at indordne sig 

gruppernes hierarkier, fik produceret en stribe animationer alene og insisterede på at 

undersøge programmet til fulde. Han fandt ud af, hvordan man kunne indtale lyd og 

integrere dem i sekvenserne. Han blev også opmærksom på, at man med fingeren kunne 

tegne over de enkelte billeder og på den måde tilføje et grafisk udtryk til sin animation. I 

det hele taget bemærkede jeg, at alle børn bidrog til en gradvis progression i filmskabelsen, 

og at produktionerne efterhånden blev længere, mere forfinet og mere gennemførte i 
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forhold til både fortælling og scenografi. Med en undtagelse, hvor nogle piger havde bygget 

en hestestald med landskab op på forhånd, brugte de fleste børn de ting, der var til 

rådighed i rummet til deres scenografi. Først senere i forløbet kunne jeg bemærke et større 

behov og fokus på den visuelle del af fortællingen. 

 

Da det ville være for meget at beskrive alle stop-motion produktioner, vil jeg i det 

følgende fokusere på skabelsesprocessen af en enkelt film, som involverede fem børn. Den 

er særlig interessant, fordi den beskriver den kreative proces, som påvirkes af deltagernes 

forhandling, positionering og evner til at improvisere og skifte imellem disse positioner. 

Det begyndte med, at jeg gav fem børn, som tilfældigt grupperede sig omkring den 

ledige iPad, en opgave, som lød på, at de skulle bruge et bestemt salt og peber sæt, som 

pædagog B havde med som udgangspunkt for deres stop-motion fortælling. Efter lidt 

diskussion gik de fire piger i gang med at sætte sceneriet og kameraet op. De fordelte 

rollerne iblandt sig, og en pige tog styringen og agerede som ”instruktør”. En dreng i 

gruppen startede med at kigge på og begyndte efterfølgende mere og mere at signalisere 

med sit kropssprog, at han også gerne ville være med. Pigerne, som var flittige og 

bevægede figurerne minutiøst for hver billede, kunne godt finde på at irettesætte hinanden. 

I processen holdt en af pigerne op med at rykke sin figur og gik i stedet rundt i lokalet og 

fandt pludseligt nogle bjælder. Hun begyndte at lege med bjælderne og sagde: ”Hey, se! 

Lyden skal være bjældeklang!” (Feltnoter, Kaspoline s.1). En anden pige fandt en legehest, 

som hun syntes skulle være med. Pigerne diskuterede straks, hvordan de kunne inddrage 

hesten i fortællingen. Pigen, der agerede instruktør, samlede trådene og fordelte rollerne på 

ny. Nu ville drengen også være med. Han satte sig på knæ ved bordenden og begyndte at 

lave monsterlignende grimasser og legede, at han ville æde figurerne på bordet. 

Instruktøren opfangede signalerne og godkendte hans forslag ved at fortælle ham, hvordan 

han skulle bære sig ad. 

Historiens pludselig drejning med monstrets indblanding, fik pigen med bjælderne til 

at få idéen, at der kunne være et skilt i filmen, hvor der stod ”slut”. Instruktøren meldte sig 

straks og sagde, at hun ville lave skiltet. I samarbejde med mig fik hun stavet til ”ulykkelig 

slutning” og fik dermed fabrikeret et skilt. En anden fik idéen, at skiltet kunne forsvinde 

mellem de to borde som en slags rulletekst. Mens instruktøren lavede skiltet, var der en 

anden pige, som overtog kommandoen og kameraet og forsatte produktionen imens. Da 

instruktøren var færdig med skiltet tog hun straks kontrollen over begivenhederne tilbage 
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og afsluttede filmen. Det var også hende, som styrede skiltet imellem bordene, da dette 

virkede som den vigtigste opgave på dette tidspunkt. 

 

  
Billede 17: Der fordeles opgaver i gruppen. 
Drengen får ikke nogen rolle i starten. 

Billede 18: Efter noget tid agerer drengen ude af 
eget initiativ som monster. 

  
Billede 19: Pigen opfanger drengens signaler og 
”instruerer” ham. Nu er hans rolle godkendt. 

Billede 20: Filmen afsluttes med rulletekster. 

 

Da alle billeder var taget, blev det tid til at indspille bjældeklang og monsterlyde. 

Børnene arrangerede sig med det samme og uden diskussion. Alle bidrog til lydkulissen i 

første ’take’ ved at signalere til hinanden med kropssprog, mens optagelserne forgik. 

Denne stop-motion film fik en længde på 42 sekunder, mens optagelserne tog en lille times 

tid. Børnene var særdeles fordybet i processen, og de holdt ingen pauser undervejs. 

5.2.2. Undersøgelser med digitalt mikroskop 

Ved siden af stop-motion animationerne var arbejdet med det digitale mikroskop et af 

hovedemnerne. Vi havde to mikroskoper med tilhørende bærbare PC’er til rådighed til 

disse forløb. Igennem alle fire uger udfordrede børnene til stadighed deres nysgerrighed og 

forestillingsevne. Som vi i det følgende skal se, lå der en progression i arbejdsprocessen, 
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som udviklede sig fra den første wow-effekt, med et nærbillede af børnenes fingernegle, til 

abstrakte billedkompositioner i form af gengivelser af forskellige objekter. 

Vi brugte ’Easi-scope’ mikroskoper, som er en æggeformet genstand, der finder fint 

plads i en børnehånd. Nede ved linsen er der fire LED-lys, der oplyser alt, der skal 

undersøges. Mikroskopet har en forstørrelsesfaktor på 43 og evner dermed at give 

betragtelige forstørrelser. Toppen af ægget kan drejes og bruges til justering af fokus. 

Øverst findes der en knap, med hvilken man kan tage billeder. Gennem hele forløbet 

havde pædagog B og jeg placeret børnene i par ved mikroskoperne. På den måde kunne 

det ene barn betjene mikroskopet, mens det andet kunne navngive og gemme de billeder, 

børnene ville beholde. 

 

  
Billede 21: Arbejdsfordeling i mikroskop forløb. 
En sidder med mikroskopet og undersøger. 

Billede 22: Den anden betjener computeren og 
navngiver og gemmer billederne. 

 

I introugen blev børnene først optaget af de mest nærliggende ting, så som deres egen 

krop eller deres tøj. Pædagog B fremskaffede alverdens ting fra værkstedet, som for 

eksempel perler, fjer og glimmerfolie, som børnene så fik lov at undersøge og tage billeder 

af. I anden uge måtte børnene fortsætte med mikroskopet, og de fik lov at blive siddende, 

så længe de ville. Repertoiret for undersøgelsens genstande blev efterhånden udvidet til 

også at omhandle frimærker, mønter og planter. Pædagogen prøvede at finde ting, som 

hun syntes kunne være spændende at undersøge. Et mindre projekt var, at børnene fik lov 

at blande farver og sprøjte dem på en plastic folie, for så at blive overdækket af endnu en 

folie. Disse sandwich kunne de så lægge under mikroskopet og komponere nye billeder ud 

af dem. 
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Billede 23: Børnene blandede farver til folie-
sandwich, som kunne undersøges efterfølgende. 

Billede 24: Mikroskopbillede af farver i folie-
sandwich 

 

Resten af anden uge gik på, at pædagog B tog adskillige madvarer med. Der var frugt og 

grønt, fisk og rejer, sukker og salt, og alt måtte en tur under mikroskopet. Hun samlede 

børnene omkring sig og viste dem, hvordan de med kniv eller skalpel selv kunne dele 

maden, således at man ville kunne se dens opbygning indefra. Mikroskopet kom så tæt på 

madvarernes struktur, at der på forbløffende vis kunne forme sig bizarre og abstrakte 

billeder i børnenes anstrengelser. 

Pædagog B bemærkede en progression i børnenes bevidsthed for 

billedkompositionerne: 

”(…) i begyndelsen, mange [børn] trykkede bare på knappen, fordi det var sjovt og det gemmer vi, 

fordi det var lige måske den første berøring med noget. Alt er interessant, alt er sjovt (…) efterfølgende så 

vi, hvordan deres udvalg blev lidt mere forfinet, (…) langt de fleste af børnene synes jeg, blev sådan lidt 

mere kritiske, (…) så begyndte de at lære lidt mere af teknikken og stille skarpt, så var det selve 

kompositionen af billedet, (…) de begyndte at undersøge materialet, for at finde, hvad der er mest 

interessant” (2. interview pædagog B, 37:38). 

 

  
Billede 25: Pædagog B viser madvarer og hjælper 
børnene med at skære prøver til undersøgelserne. 

Billede 26: Mikroskopbillede af et opskåret løg 
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I tredje uge ville jeg starte et nyt mini projekt med mikroskoperne, som gik ud på at 

finde krybdyr ude på legepladsen og tage billeder af dem med mikroskopet med 

efterfølgende tegneøvelser. Vi spurgte børnene, hvem de godt kunne tænke sig at være i 

gruppe med og delte børnene op efter deres ønsker. De skulle tage en spand og et kamera 

og finde graveredskaber ude på legepladsen, for så at grave efter krybdyr og dokumentere 

forløbet. Nogle grupper brugte mere tid på gravearbejdet, mens andre var hurtigt tilfredse 

med deres fangst. En pige, som ikke ville ud, fandt sammen med pædagog B døde fluer og 

edderkopper indenfor. Tilbage i Kaspoline gjaldt det om at få dyrene op af spanden, lægge 

dem i en petriskål og prøve at fange dem med mikroskopet. Der var regnorme, 

bænkebidere, 100- og 1000-ben, snegle, edderkopper og mos. Det viste sig at være ganske 

vanskeligt at tage gode billeder af de hurtige dyr, men alligevel kom der nogle gode 

tegneskabeloner ude af børnenes anstrengelser. 

 

  
Billede 27: Børnene graver efter krybdyr. Billede 28: Et 100-ben under mikroskopet 

  
Billede 29: Tegning af et 100-ben Billede 30: Mikroskop- og tegneværksted 
 

Næste dag skulle børnene i par kigge dyrebillederne igennem på computeren og finde 

et, de begge godt kunne tænke sig at tegne. De fik udleveret papir og blyant og blev 

opfordret til at tegne, hvad de så. Efter blyanttegningen var færdigt, måtte børnene 

farvelægge tegningen med oliekridt eller tusser. 
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Mens nogle børn med lethed fik tegnet flere billeder, var der andre, der syntes, at det 

var svært at tegne dyrene og præsterede kun én tegning. Det var især piger, der viste størst 

tålmodighed for aktiviteten. Nogle børn nøjedes med at tegne dyrene i deres enkelthed, 

mens andre udviklede deres tegninger og introducerede elementer, der ikke var på 

billederne. For eksempel var der piger, der tegnede blomster og andre mere dekorative 

motiver ind i deres tegninger. En dreng, som nær fortvivlede ved at tegne mos, begyndte, i 

stedet for at give op, at omforme de tilsyneladende tilfældige streger til at forme sig som 

fantasifigurer. Han evnede at ændre på det, der var svært, til at blive til en leg. 

 

  
Billede 31:Sneglen er det eneste element og fylder 
det meste af billedet. 

Billede 32: I tegningen fylder sneglen mindre og 
får selvskab af en fantasi blomst. 

  
Billede 33: Drengen tegner mosset på papir med 
blyant, hvilket viser sig at være rigtig svært. 

Billede 34: Drengen transformerer mosset til 
fantasifigurer og farver dem med tusser. 

 

I den fjerde uge fik børnene mulighed for frit at udforske med mikroskoperne, hvor 

nogle benyttede tiden til at eksperimentere med flere genstande og billedkompositioner. 

Der var også nogle børn, som fortsatte med at tegne efter de kompositioner, de havde 

lavet med mikroskopet og på den måde fordybede sig yderligere i denne proces. 
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5.2.3. Foto opgaver og foto-maraton 

Som det tredje medie i forløbet i Kaspoline, introducerede jeg digitalkameraet til børnene. 

Men i modsætning til forløbet i Smilehullet, hvor børnene fik lov at tage billeder af det, de 

havde lyst til, ville jeg give børnene nogle opgaver at forholde sig til. Dette er der flere 

grunde til. For det første tror jeg på, at børnenes refleksion og afsøgning af et emne bliver 

mere interessant, jo mere indsnævret konteksten er. De vil på den måde få mulighed for at 

blive mere præcise i deres udtryk, fremfor at billederne bliver tilfældige. For det andet 

sagde min forforståelse mig, at børn godt kan lide udfordringer og små opgaver, som de 

kan gå og ”hygge” sig med, hvilket jeg efterfølgende blev bekræftet i. Formålet med 

fotograferingen her var, at børnene trænede deres blik og deres refleksionsevne i forhold til 

den verden de lever i og de omgivelser og mennesker de er tættest på. 

I introugen blev børnene sendt ud i grupper på et ’foto-maraton’. Aktiviteten gik ud 

på, at de fik udleveret et ord, hvorefter de skulle tage billeder om dette ord. Når de syntes, 

at de var færdige, skulle de komme til mig og få et nyt ord. Nogle børn var hurtige og 

nåede at tage billeder af fem ord, mens andre kun nåede et par af de første. Ordene hed 

’blade’, ’mønstre’, ’skygge’, ’kunstig’ og ’tørstig’. Jeg opfordrede dem til at tage flere billeder 

af samme ord og undersøge og eksperimentere med flere sammenhæng. 

 

  
Billede 35: Foto af ’vildt hår’ til ’foto-maraton’ Billede 36: Pigerne kigger på deres egne og 

hinandens billeder og diskuterer resultaterne. 
 

Efter den første uge blev det tydeligt, at ikke alle børn havde lige så stor interesse i 

fotografering, som de havde i arbejdet med mikroskopet eller stop-motion film. For nogen 

blev det marginaliseret til en slags pauseaktivitet, men det viste sig også, at børnene kunne 

forsvinde i længere tid og ”hygge” sig med kameraet. De var stadig glade for opgaverne, så 

jeg gav dem nye ord, så som ’vildt hår’ og ’skyggedans’. Der var også plads til mere 

konkrete, mere situerede opgaver, som ’portræt foto’ eller bestemte bevægelser, som ’åbne 
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en dør’ eller ’aktivitet på legepladsen’. I disse opgaver var det også vigtigt for mig, at de 

kunne lege med at instruere hinanden og på den måde eksperimentere med rollerne for 

’instruktør/fotograf’ og ’skuespiller/model’. 

Mens jeg stod for fotografering med ord, lavede pædagog B forsøg med børnene, hvor 

de skulle lave en billedopsætning med objekt og baggrund, ligesom i et fotostudie. Øvelsen 

gik på, at børnene skulle arbejde med billedkompositioner, hvor forholdet mellem 

genstande, farvespil fra objekt til baggrund eller andre parametre kunne prøves af. 

Pædagog B brugte meget tid på at diskutere med børnene om de forskellige muligheder der 

var, og hvilke effekter dette gav på billedet. En anden øvelse var, at kreere billeder med 

’Viseur’29 og derefter tage billeder af disse konstruktioner. Det ligger i Viseurs natur, at 

børnene konstant omformer og bygger videre på deres billeder og på den måde kunne 

fotografierne udvikle sig som en slags tegneserie. 

 

  
Billede 37: Pige diskuterer billedkompositionen 
med pædagog B i fotograferingsprocessen. 

Billede 38: Et af pigens billedkompositioner 
med malet folie og blomst. 

  
Billede 39: Pige leger og laver billedkomposition 
med ’Viseur’. 

Billede 40: Pigen tager et foto af hendes 
billedkomposition med ’Viseur’. 

                                                
29  ’Viseur’ er et visuelt legetøj, udviklet af den schweiziske billedkunstner Gottfried Honegger, hvormed 

man kan komponere ’konkrete’ billeder, ved at sætte forskellig farvede og formede plastik former i 
forhold til hinanden. Konkret henviser i denne sammenhæng til kunstretningen ’konkret kunst’. 
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Fra den afsluttende samtale jeg havde med pædagog B, kunne jeg konstatere, at det var 

en fordel at have et åbent og fleksibel forløb, for at kunne undersøge de sammenhænge og 

hændelser der til dels opstod spontant. Vi blev også enige om, at vi skabte rammer i 

projekterne, som kunne rumme forskellige legescenarier og udvikling af æstetisk 

virksomhed. 

Alle de tre teknologier og alle delforløb bidrog på hver deres måde til en fælles 

forankring af teknikker, en fælles kulturforståelse for de medier, som var med og en 

progression i både børnenes bevidsthed og i de færdigheder, de fik undervejs. Stop-motion 

animation, mikroskopundersøgelse og fotografi har vist sig at være aktiviteter, børnene 

kunne begå sig i på selvstændig vis og kunne indenfor stillede opgaver udvikle et personligt 

repertoire og udtryk, der hele tiden udvidedes. Arbejdet og fordybelsen foregik med en iver 

og energi, der gjorde, at forløbets intensitet kunne strække sig over alle fire uger. Vi har 

også set, hvordan pædagog B har været med til at give børnene undersøgelsesmuligheder 

og hvordan hun igennem en anekendende tilgang har formået at understøtte børnenes 

udvikling og tilegnelse af ekspertiser. 

5.3. Medieleg i Troldeengen 

Da jeg ankom til fællesrummet og pakkede alt udstyr ud, var jeg alene i rummet, fordi alle 

børn og voksne holdt samling inde ved siden af, hvor de sang julesange. Jeg så, at pædagog 

C havde lagt sin bærbare computer og stuens iPad på bordet, så jeg valgte også at etablere 

min base der. Jeg spekulerede ellers over, hvornår de mon kom ud, og om pædagog C 

havde husket digitalkameraerne. Da døren åbnede kom pædagog C ud med tre børn, to 

drenge og en pige. Jeg hilste på dem og fortalte, at vi sammen skulle lege med kamera, iPad 

og computer. Jeg gik udefra, at pædagogen havde nævnt noget til dem i forvejen, men 

alligevel kiggede de på mig med en smule skepsis. Pædagog C rensede luften ved at 

efterspørge, om børnene nu også havde lyst til at lege. Uden at vente på svar hentede hun 

to kameraer, som lå i pulten længere hen og rakte dem over til de to drenge, som løb hende 

i møde. 

Det der skete i det følgende var særdeles kendetegnende for hele forløbet i 

Troldeengen. De to drenge tog imod deres kamera, lyttede med et halvt øre til det 

pædagogen forklarede og piskede så af sted og begyndte at trykke rundt på kameraet. 

Pædagog C oplevede scenen således: ”Jeg sagde bare, nu skal i tage billeder, så her er et kamera, jeg 
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tror ikke engang jeg rigtig viste dem det – jo, lige hvor de skulle trykke og at de ikke skulle holde fingeren 

foran (…) og så jamen, så gik de faktisk bare i gang” (interview pædagog C, 02:50). Med en 

forbavsende energi og intensitet forsøgte de at indfange juletræet, hinanden og hvad der 

ellers lå på deres vej med kameraet, og efter et par minutter var den første snes billeder 

taget. Der lå ikke noget velovervejet i børnenes ageren, men alligevel virkede det naturligt, 

at de skulle prøve at tage billeder af alt, hvad der var. Det var først lidt senere, at der blev 

fundet et tredje kamera, som pigen, der ellers gik sammen med drengene, kunne bruge og 

tage billeder med. 

 

  
Billede 41: Børnene tager kameraerne og går i 
gang med at tage billeder i det samme. 

Billede 42: Scenen igennem et barns kamera. 

 

Efter den første eufori havde lagt sig, tog jeg den bærbare computer ned på gulvet og 

prøvede at vise børnene det indbyggede kamera i skærmen. Jeg viste dem også et digitalt 

mikroskop. Børnene kiggede med, men virkede ikke særligt optaget af det, jeg viste dem. 

Jeg spekulerede over, om både indbygget kamera og mikroskop var for komplekse for de 

to årige. Lidt bedre gik det, da jeg på tredje dag viste dem et webcam, som var tilsluttet den 

bærbare PC. Dér kunne de se og følge med i, hvad kameraet pegede på. To drenge, der sad 

og legede i en stor træbil blev nysgerrige og ville gerne holde webcam’et. Især den lidt ældre 

dreng på knap tre år så ud til at forstå sammenhængen mellem det linsen pegede imod og 

dét, der kunne ses på skærmen. Den anden dreng virkede ikke sikker på dét, han foretog 

sig, når han havde webcam’et i hånden. En mindre pige, som yderligere vil blive 

introduceret senere i kapitlet, fik også mulighed for at lege med et webcam. 

Videooptagelserne viser tydeligt, at hun ingen relation kan se mellem kamera og skærm. Alt 

i alt virkede børnene tilbageholdende og viste kun lidt tegn på interesse eller nysgerrighed 

omkring denne teknologi. Seancen varede blot et par minutter, hvorefter de skiftede fokus 

til at lege videre med deres bil. 
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Billede 43: Drengene afprøver et webcam og kan 
se sammenhæng med det, der vises på skærmen. 

Billede 44: Pigen holder webcame’et, men ser 
ingen relation mellem kamera og skærm. 

 

Lidt senere på første dag opstod der to spontane legesituationer, som jeg fandt meget 

karakteristiske i forhold til den måde, børnene agerede med et kamera i hånden på. I første 

eksempel stod alle tre børn oppe på et lille bord ved et vindue og tog billeder af forskellige 

ting. Så besluttede pigen pludseligt at hoppe ned, hvorefter den ene og til sidst den anden 

dreng gjorde det samme med kun et par sekunders mellemrum. Seancen gentog sig et par 

gange mere, hvor de først kravlede op på bordet igen og tog nogle tilfældige billeder, for så 

at hoppe ned på ny. I samme tid som de hoppede, skreg og grinede de, og gav på den 

måde til kende at dette var en leg. 

Den anden situation forgik således, at de to drenge stillede sig på hver deres skammel 

ved siden af hinanden. Derfra havde de højden til at bygge et højt tårn med store, bløde 

Legoklodser, som nu stod foran dem. Mens den ene dreng skubbede lige så stille til tårnet 

til det vippede over, tog den anden dreng ivrigt så mange billeder af situationen, som 

muligt. Dette gentog de et par gange, og med pædagog C’s hjælp byttede de rollerne, dog 

med aftagende intensitet og latter. Begge lege opstod tilsyneladende pludseligt og uden 

mundtlig kommunikation eller aftaler. Men begge lege får deres værdi bekræftet igennem 

gentagelse af successen og højlydt latter og skrig fra børnene. 

 

Generelt var det sådan, at de børn, som bar på et kamera, ikke lagde det fra sig. 

Selvom de måske ikke tog billeder hele tiden, holdt de fast på deres kamera og havde det 

med som en slags accessoirer. Især en af drengene legede længe med mellemstore biler og 

lod kameraet komme op i bilen eller være last i lastvognen. Også i den helt stor træbil var 

der plads til kameraet. Kameraet skiftede ofte stilling mellem at være i enten drengens 

hånd, ved siden af ham, eller få sin egen plads på bagsædet. Drengens attitude virkede på 

mig, som om han var i besiddelse af et ”voksen-legetøj-redskab”, som havde en særlig 
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status i forhold til det andet legetøj og dermed en genstand, der skulle passes på. Det var i 

hvert fald tydeligt at se, at kameraet indgik i legen som en vigtig brik og at uden kameraet, 

ville legen ikke finde sted på samme måde. 

Pædagog C havde i forvejen fra projektets start meldt ud, at hun gerne ville forsøge sig 

med at lave små stop-motion film med børnene. På anden dagen forsøgte hun sig med to 

børn, en dreng og en pige, men endte kun med drengen, da pigen tydeligvis mistede 

koncentrationen i det, der foregik efter ganske kort tid. Hun instruerede drengen i at skulle 

lægge én af de store Legoklodser på bordet, for så at komme over til hende og tage et 

billede af opsætningen på hendes iPad. Efter han havde taget billedet, skulle han fortsætte 

med at bygge videre på tårnet og tage et billede for hver klods, han havde sat. Hun gentog 

øvelsen på identisk vis på tredje dagen med en anden dreng. De andre børn, som var 

tilstede i rummet, viste ikke denne animationsproces særlig meget opmærksomhed. 

Videooptagelserne viser, at det var svært for børnene at gøre sig en forestilling om, hvad de 

egentlig skulle. Det hele foregik under konstant opmuntring og instruktion af pædagog C, 

som jo også bestemte forløbet over denne lille fortælling. 

En sidste iagttagelse handler om en lille to årig pige, som på anden dagen agerede 

nærmest ubemærket og uhindret i forhold til både kamera og iPad på samme tid. Pigen 

blev interesseret i iPad’en, efter drengen var færdig med sin stop-motion animation. 

Pædagog C spurgte, om hun havde lyst til at tage billeder med den, hvorefter hun nikkede. 

Pædagog C introducerede pigen til brugen af kameraet på iPad’en og forblev sammen med 

hende i nogle minutter. Pigen virkede meget optaget af dét, hun foretog sig på iPad. 

Pædagogen kom igen med et digitalkamera til hende, som hun straks overtog, og hun 

begyndte derefter at undersøge og tage billeder med kameraet. Efter lidt tid udviklede 

pigen en slags rutine, som startede med, at hun tog billeder med kameraet og efterfølgende 

kiggede på iPad’en og til sidst bladrede rundt i mellem billederne på ’camera roll’30. 

Pædagog C begyndte at henvende sig til andre børn ikke langt fra pigen, og indimellem 

prøvede pigen at fange pædagog C’s opmærksomhed ved at smile til hende. På et tidspunkt 

gik jeg over til pigen, hvorefter hun, uden at sige et ord, viste mig alle de muligheder og 

teknikker, hun havde fundet frem til. Hun agerede således, at man kunne tro, at der for 

hende var en måde at indlæse de billeder, hun havde taget med kameraet på iPad’en. 

                                                
30  ’Camera roll’ er det sted på iPad, hvor alle billeder ligger og kan gennemses ved at ’slide’ med fingeren fra 

den ene side til den anden. 
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Billede 45: I pigens rutine undersøger hun 
kameraet og kigger på det billede, hun har taget. 

Billede 46: Pigen fortsætter sin rutine, ved at 
bladre i billederne på iPad. 

 

Pigen fortsatte med samme rutine i ca. et kvarter og legede i alt med iPad og kamera i 

over 25 minutter. Dette siger noget om pigens udholdenhed og intensiteten i aktiviteten. 

Hun holdt ingen pauser og blev ikke på noget tidspunkt forstyrret eller afbrudt. 

Det samlede forløb virkede på såvel pædagog C og mig selv særdeles fragmenteret og 

til tider kaotisk. Pædagog C gav efterfølgende udtryk for, at hun gerne ville have haft større 

kontrol over begivenhederne, men lod være eftersom jeg heller ikke greb ind eller ledede 

forløbene. Det var jo netop min hensigt at instruere så lidt som muligt på forhånd og lade 

pædagogen selv finde ude af, hvordan hun ville takle situationerne. På den måde kunne 

hendes reaktionsmønstre og børnenes spontane ageren i processen blive genstand for 

undersøgelsen. Set i det lys, blev de tre dage ganske udbytterigt. 

Vi har i dette afsnit fulgt børnene i vuggestuen Troldeengen og deres måde at lege 

med teknologi og især digitalkamera på. I den forbindelse har børnene udvist stor 

nysgerrighed og interesse for medierne og brugt dem på mange forskellige måder. 

Kameraet kunne eksempelvis både bruges som billede- og dokumentationsværktøj, men 

kom ligeledes til anvendelse som legeredsskab på lige fod med fællesrummets øvrige 

legetøj. Børnene har leget på selvstændig vis, hvilket de i stor udstrækning også fik lov til af 

pædagog C. Hun ytrede derefter også et ønske om, at kunne være bedre forberedt og styre 

forløbet i en, for hende at se, mere hensigtsmæssig retning. 

Eftersom vi har kigget på både igangsættelse og gennemførsel af dette speciales tre 

cases, skal vi i næste kapitel vende os mod undersøgelsens analytiske del. Dér vil vi holde 

børnenes omgang med de digitale medier og pædagogernes måde at ledsage processen på 

op imod, nogle af de særtegn og problematikker vi har mødt i opgavens teoretiske del. 
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6. Analyse 

I specialets analyse har jeg udvalgt fire temaer, som jeg vil præsentere nærmere i dette 

kapitel. De valgte emner indbefatter nogle af de særheder og karakteristika, jeg mødte i 

børnenes leg og arbejde med foto, mikroskop og stop-motion. Temaerne blev til i kraft af 

overlap eller fællestræk på tværs af de tre cases, som jeg har beskrevet i afsnittet om analyse 

metoder i kapitel fire. Ligeledes er de udtryk for en komprimering og organisering af 

mange hændelser og oplevelser igennem hele undersøgelsen og kan dermed anses som en 

præsentation af de vigtigste resultater. 

Under det første tema, med navnet ’Kontekstens æstetik’, vil jeg belyse børnenes 

relation til deres omgivelser, samt hvordan de brugte og iscenesatte dem ved fotografering 

i naturen og ved fotoopgaver. Vi skal se, hvordan det situationelle råder over en kollektiv 

udtryksform, som kommer til syne igennem nogle af børnenes billeder og på denne måde 

kan huskes og italesættes. 

I andet tema, som hedder ’Mit blik/vores blik – udtryk gennem sanser og refleksion’ 

vil jeg undersøge, hvordan børnenes refleksionsevne og sanselighed kom til udtryk i 

fotografering og arbejde med mikroskop. Dér har den pædagogiske tilgang til barnets 

autonomi en afgørende rolle for dets personlige æstetikforståelse og udvikling af det 

visuelle udtryk. 

I tredje tema, som er ’Lege med kamera’ vil jeg kigge nærmere på flere konkrete 

legescenarier, som foregår med kameraet som enten medie eller objekt. De forskellige 

eksempler skal være med til at vise variationer i anvendelsen af kameraet som legeredskab. 

Fjerde og sidste tema hedder ’Improvisation – performative legeprocesser’ og 

omhandler det performative i legeprocesserne, som har manifisteret sig i og omkring 

produktionen af stop-motion animationerne. 

6.1. Kontekstens æstetik 

I alle projekterne fra mine cases havde konteksten betydning for produktionernes 

udformning og udseende. Rummene, inventaret, materialerne, omgivelserne og nabolaget, 

var med til at formgive børnenes billeder eller film. Ikke blot blev de til en del af 
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produktionernes scenografi, men de var også del af børnenes livsverden og virkelighed, 

således at den æstetiske undersøgelse nærmest får etnografisk karakter. Børnenes 

refleksivitet blev således undersøgelsesgenstand for selve deres produktion, hvilket kom 

særligt til syne i foto forløbene. Når børnene i Kaspoline skulle løse en foto opgave, skulle 

omgivelserne placeres ind i opgavens kontekst. Dermed var omgivelserne både ramme for 

opgaven, men samtidigt også indhold, som kunne iscenesættes, fortolkes og leges med. 

 

  
Billede 47: En børnenes fortolkninger af ’blade’ 
under foto-maraton i Kaspoline. 

Billede 48: En anden måde at fortolke eller 
iscenesætte ’blade’ på. 

 

En jævnlig iagttagelse, som jeg gjorde i forløbet i Smilehullet, var børnenes 

visualisering eller dokumentation af alle de små historier eller samtaler, de havde undervejs 

på turene. Jeg kunne observere, at børnene ikke altid havde en særlig koncentration eller 

præcision, når de tog billeder. Det er min opfattelse, at deres tanker og opmærksomhed var 

fuldt ud ved situationen og ikke ved billedets udtryk. Med andre ord er det at kigge på 

billedet og have det som produkt ikke særlig væsentlig i det øjeblik, det bliver taget. Men 

billedet bliver snarere til en slags markør, en fastholdelse af et øjeblik i en sekvens af 

hændelser. Disse hændelser kunne være ting, de så eller snakkede om, som det var tilfældet 

på en tur, hvor et barn opdagede glasskår på vejen. Alle børn kom efterfølgende derhen og 

snakkede, pegede og tog billeder. Pædagog A gjorde sig umage for at fortælle børnene, at 

de ikke måtte røre ved glasset og at de ikke skulle tage billeder af det, der var flaskens 

mærke (det var en vodka flaske). 
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Billede 49: Pige tager billede af glasskår. 

 
Billede 50: Samme motiv, men dengang fra 
drengens perspektiv med pigens kamera i billedet. 

Billede 51: Situationen udefra min optik med 
pige nederst, dreng øverst og pædagog A bagi. 

 

Alt dette betyder dog ikke, at billederne ikke er æstetiske. Denne mærkning ville 

snarere være fejlplaceret, da det er selve handlingen, der er et æstetisk udtryk for denne 

kontekst. Som Beth Juncker markerer, er det det øjeblikkelige og situationsbaserede, og 

ikke produktet, som er i centrum for børns anstrengelser. Videre siger hun, at børn er i 

kultur i kraft af deres handlinger og deres erkendelser på livet og at denne kulturelle praksis 

har et æstetisk afsæt (Juncker 2005:114). Mouritsen minder os om, at legen og børnenes 

konkrete handlinger er intentionelle og ”bogstaveligt talt”, hvilket ofte overses af de 

voksne. Ofte anskues de som et udtryk for ubehjælpsomhed eller uudviklethed, hvilket kan 

medføre at de voksne er blinde overfor børnenes æstetiske udtryk og erkendelsesproces 

(Mouritsen 2005:93). 

Forholdet mellem motiv og kamera hos børnene kan altså variere i forhold til de 

voksnes opfattelse af kameramediets funktion. Som voksen er man tilbøjelig til at tage 

billeder for at kunne kigge på dem senere og glæde sig, altså have fokus på produktet. Hos 

børnene har kameraet derimod funktion som et slags ’huske medium’, hvor selve 

udførelsen i fotografering står i centrum. Igennem optikken fanger børnene motivet med 

et mere dokumentationsagtigt øjemed, og dermed bliver det en slags formel afbildning af 
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den proces og den kontekst, billedet blev taget i. Dette kom også til udtryk, da børnene 

skulle vælge de fire ”bedste” billeder. Det var tydeligt, at snakken gjaldt situationerne, som 

nu kunne huskes og italesættes i gennemgangen af billederne. Pædagog A forklarer i 

interviewet: ”(…) vi fik rigtig gode samtaler da vi sad og kiggede på billederne med børnene. Der kunne 

vi også fortælle, hvorfor de havde tage billedet og hvad de så på billedet. Ja, den ene der havde taget billeder 

af brandengle” (2. interview pædagog A, 02:38). Billedet udløste altså erindringen til en 

samtale om ”brandengle” og fotografens forsøg på indfange dem. Selve billedet derimod, 

viste ingen tegn på brandengle af nogen slags. 

6.2. Mit blik/vores blik – udtryk gennem sanser og refleksion 

Mange af børnenes billeder fra projekt i Smilehullet kunne have mange forskellige 

kvaliteter. I ovenstående afsnit talte vi om billedets kvalitet som medium til at formidle en 

kontekst. Men der er mange andre karakteristika ved de her billeder, som gør dem 

interessante eller unikke. De kan være specielle i deres komposition, hvor farverkontraster 

eller lys og skygge kommer til udtryk. Billederne kan også udtrykke glæde eller tristhed, de 

kan formidle nysgerrighed og unikke perspektiver eller have abstrakte dimensioner. Uanset 

hvad, så kan man blive fanget både som voksen eller barn, af nogle billeder, frem for 

andre. Kameramediet sætter rammerne, som for eksempel format, lysfølsomhed, 

dybdeskarphed, osv. Men det er fotografen, der indenfor disse rammer formår at skabe, 

omtolke eller fastfryse øjeblikke eller stemninger, som kan række ud og invitere os ind i 

deres universer. 

 

Hvert billede har sin egen æstetik med dets tilhørende symbolske formsprog. Billedets 

udtryk er ikke bare tilfældigt, men er, ifølge Austring og Sørensen, del af en sanselig 

erkendelsesproces og refleksionsevne hos barnet (Austring & Sørensen 2006:48-50). 

Billedet rummer og kommunikerer fotografens blik og perspektiv, men også en indre 

tilstand. Hos Drotner er det symbolsprogets merbetydning, som kan indeholde de her 

forskellige lag (Drotner 2006:54). Som beskrevet i kapitel to om æstetisk virksomhed, 

indgår børnenes billeder i et socialt og kommunikativt samspil og medpræger den kulturelle 

kodning, som her kan forstås som et bidrag til den måde, børn tager billeder på. Det 

handler imidlertid ikke om, og det ville da også være vanskeligt, igennem deres billeder at 

prøve at tyde børnenes indre motivation eller aflæse deres syn på verden. Snarere kan vi 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

80 

blive optaget af fotografiernes visuelle udtryk, og forholde os til det vi ser, og de indtryk 

dette efterlader. 

 

   

   

   
Billeder 52-60: Nogle af de billeder, som rummer op til flere forskellige kvaliteter og perspektiver. 
Fælles for dem er, at de er særlig stærke i deres visuelle udtryk og kommunikative evne. 
 

At anerkende barnets subjektivitet og egen oplevelsesverden bør, ifølge Berit Bae, 

være den voksnes fornemste opgave (Bae 2005:2). Dette eller mangel på samme kom 

gentagne gang til udtryk, da børnene skulle finde de fire billeder, som skulle med på 

dækservietten. Ved gennemgang af billederne kunne pædagog A synes, at et bestemt billede 

var utrolig flot, eller henvise til en situation under turene, hvor hun og barnet havde talt 

om et bestemt billede. I de fleste tilfælde faldt valget på barnets egne ”yndlingsbilleder” og 

ikke på den voksnes forslag, på trods af pædagogens rosende ord. Pædagogen burde ifølge 

Bae være mere afventende for sine egne behov og være mere nysgerrig på barnets egne 

præferencer. På spørgsmålet om pædagog A så en sammenhæng mellem hendes indspark 

eller rosende ord, og det børnene foretog sig under forløbet, svarede hun: 

”Overhovedet ikke. Jeg sagde man kunne også tage billeder af det her, men der er ikke nogle, der har 

valgt de der billeder. (…) til deres færdige produkt, altså der har de jo virkeligt siddet og overvejet og valgt 
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netop dét de synes (…) og det kan godt være, jeg er kommet med indspark til noget, men det er ikke det de 

har valgt til sidst, så jeg tror ikke sammenhængen er så stor” (2. interview pædagog A, 11:53). 

På trods hendes gode intentioner, i forsøget på at være inspirerende, opfordrede 

pædagog A til bestemte handlinger, som hun synes, var interessante. Ved at negligere 

processen og have fokus på produktet, kunne det anskues, som om hun havde svært ved at 

være nysgerrig på børnenes vegne. 

 

I Kaspoline kunne pædagog B og jeg konstatere interessante aspekter i børnenes 

billedproduktion med mikroskoperne. På samme måde som ved fotografierne ovenfor, er 

der tale om billedkompositioner, som er opstået i kraft af børnenes nysgerrighed og evne 

til at formgive et udtryk. Og også her er det mediet, der rammesætter betingelserne for det 

visuelle udtryk, men det er i den grad børnene, der former, vælger, drejer, stiller skarpt, osv. 

Som beskrevet i kapitel fem var produktionen underlagt en progression, som på baggrund 

af børnenes udvikling gjorde, at deres refleksionsstrategier blev mere udfordrende og 

detaljerede. Interessen for dét, børnene undersøgte voksede i takt med billederne 

konstrueredes med stigende kompleksitet. Som ved fotografierne, kom der efterhånden 

flere kompositoriske parametre i spil. Pædagog B siger således: 

”Nogle børn brugte den parameter, at den skal være så meget kulør som muligt (…) for nogle var det 

selve konstruktionen, der var vigtigt (…) de der skruer og spiraler, det var meget mere skulpturelt, som 

drengene gik rigtig rigtig meget op i (…) Og så kom pigerne og de var sådan mere interesseret i, at (…) få 

flere komponenter til at gå i clinch med hinanden (…) de kører over noget stof, (…) så stopper man med 

sit mikroskop og så er der bare to nuancer, men ved bare at bevæge mikroskopet lidt længere ud, så fik 

man måske tre eller fire farver” (2. interview pædagog B, 38:44). 

Men denne opøvelse var ikke tilfældig og kom ikke nødvendigvis af sig selv. Pædagog 

B beretter om hendes egen indflydelse: 

”Jeg tror at jeg havde en vis impact på dem i starten, hvor de kørte mikroskopet nærmest tilfældigt, 

hvor jeg guidede dem lidt i at gøre det lidt langsommere og prøv at undersøge og stoppe op en gang (…) og 

begynde at se, hvad er det egentlig jeg ser (…) På den måde har de rykket sig lidt og derfra kom så min 

indblanding. Når jeg så kunne se, at de bevægede sig i de farevande, så blandede jeg mig ikke så meget 

mere, så var jeg den, der fodrede dem med muligheder, hvor der var materialer, der var tilgængelige” (2. 

interview pædagog B, 40:33). 
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Billede 61: Et stykke metal med pink baggrund 
under mikroskopet med skulpturelle kvaliteter 

Billede 62: Stof under mikroskopet med flere 
komponenter, der går i ”clinch” med hinanden. 

 

Hendes rolle i udviklingen af børnenes evne til at stoppe op og se, forgår tydeligvis på 

en måde, hvor hendes inspirationen har et teknisk ærinde. I kontrast til fototurene, sætter 

hun ikke spørgsmål ved børnenes smag eller tolkningsevne, men hjælper dem med at 

udvikle en teknik i produktionen, der kan udvide deres horisont og på den måde få deres 

billeder til at have flere kvaliteter. Austring og Sørensen nævner i denne sammenhæng, at 

betydningen af færdighedstræning ikke er uvæsentlig, og at opøvelsen af mere tekniske 

kompetencer kan udløse en opkvalificering, hvilken kan være nøglen til æstetisk 

virksomhed (Austring & Sørensen 2006:69). 

6.3. Lege med kamera 

I forløbene i Smilehullet og i Troldeengen havde jeg mulighed for at observere flere 

situationer, som kan karakteriseres som leg med kameraet. Jeg vil i det følgende beskrive 

situationerne og dele dem op i to kategorier, da kameraets funktion i legene var forskellige. 

Det er børnenes opfattelse af mediet kamera eller objektet kamera, der skal belyses i dette 

tema. Med andre ord kan der i den ene situation leges med det æstetiske udtryk, mens der i 

den anden er fokus på børns roller i legen samt legens fysiske udformning. 

6.3.1. Kamera som medie 

Under fototurene med børnene fra Smilehullet blev jeg opmærksom på, at mange børn tog 

billeder af sig selv og deres kropsdele. Der var flere børn, der blev nysgerrige over at se sig 

selv gennem linsen, men det var især en pige fra 0. klasse, der over en periode legede på 

denne måde. Pigen begyndte spontant at tage billeder af sig selv. Hun valgte at fotografere 

forskellige kropsdele, som fod, hånd og ansigt, og prøvede samtidig at udvikle legen 
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igennem forandring og iscenesættelse af disse kropsdele. Handlingsforløbet varede i et til 

to minutter og fandt sted, mens gruppen ventede på et andet barn, som gik lidt 

langsommere. Imellem fotograferingen kiggede pigen på det billede, hun lige havde taget 

og kunne derfra forandre gestikken eller udtrykket til det næste billede. 

 

    

    
Billeder 63-70: Pigen tager spontant billeder af sin egen krop i en længere sekvens. Hun leger med 
forskellige gestiske muligheder og ansigtsudtryk. 
 

At kigge på sin egen krop er i sig selv ikke noget særligt, men at kigge på sig selv 

igennem kameraoptikken og så tage billeder af det man ser, forudsætter nysgerrighed og en 

legende tilgang. Ifølge Sandvik danner medieteknologien, som der er beskrevet i afsnittet 

om medieleg, selve fundamentet for legen og kan både anvendes til at producere eller 

formgive legens indhold og kan ses som væsentlig komponent i selve legen (Sandvik 

2009:6). Dette betyder, at foruden kamera ville legen ikke kunne finde sted, samtidigt med 

at legen finder udtryk igennem billedmediet. Dette giver udøveren, ifølge Sandvik, en særlig 

optik, som sætter ham eller hende i stand til at være bevidst om, hvordan der leges og 

muliggør desuden erfaringspotentiale af situationen (ibid., 8). Med andre ord kan udøveren 

gør sig selv klar over legens udformning og kan derfra lade det indgå i en progression af 

hændelser. 

 

I Troldeengen var der en anden situation, hvor to drenge, der stod på skamler, legede 

således, at den ene væltede et Lego tårn, mens den anden tog billeder af aktionen. Som 

toårige var drengene ikke store nok til at kigge på billederne og finpudse og udvikle deres 

visuelle udtryk. Ikke desto mindre forgik legen, fordi de kunne tage billeder af situationen. 

Det ville bestemt være værd at vælte tårnet uden kamera. Men det var min opfattelse, at 

kameraets optik gav drengen, der tog billeder en særlig måde at se legen på og et særligt 
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incitament for at bruge kameraet. Den anden dreng bar også et kamera, men nåede ikke at 

bruge det, mens legen foregik på sit højeste. Alligevel kan jeg i optagelserne spore hans 

anerkendelse i rollefordelingen. 

 

  
Billede 71: Drengene står på skamler. Den ene 
vælter tårnet og den anden tager billeder af det. 

Billede 72: Et af de mange af drengens billeder 
af det væltende tårn. 

 

Legens intensitet aftog efterhånden efter nogle gentagelser, men måske også i kraft af 

pædagog C’s indblanding i situationen. Hun begyndte at blande sig ved at give signaler til 

tårnets nedstyrtning, hun gjorde, så begge drenge fik lov at vælte tårnet og hjalp i øvrigt 

med at bygge tårnet. I det hun prøvede at systematisere legen, begyndte den at falde fra 

hinanden, og dynamikken gik tabt. Som beskrevet i afsnit 6.1 om kontekstens æstetik, siger 

også denne episode noget om kameramediets dokumentaristiske kendetegn, som her netop 

kommer til sin ret, mens legen foregår. Der er en umiddelbarhed tilstedehed, som går tabt, 

så snart situationen skal tæmmes eller organiseres. I en anerkendende praksis, hvor legen 

får lov at udvikle sig på legens præmisser og ikke på retfærdighedsprincipper eller 

demokrati, ville toårige måske kunne forme et æstetisk udtryk igennem kameramediet. 

6.3.2. Kamera som objekt 

Som beskrevet i kapitel fem kunne der pludseligt opstå spontane legesituationer på 

fototurene med pædagog A, hvor to børn leger ”fangeleg” eller ”skydeleg” med kameraet. 

Tilsyneladende gik det ud på, henholdsvis at fange eller skyde og at undgå eller undslippe 

kameraets optik og retning. Dette kunne finde sted med både tændt eller slukket kamera. 

Noget tyder altså på at det ikke er fotograferingen, som er aktivitetens fokus, men derimod 

dens fysiske og umiddelbare udfordring. Kameraet bliver til et adgangsgivende objekt til 

legen, en genstand hvis tilstedeværelse legitimerer handlingen. Hvis det havde været en 

træpind, drengene legede med, så ville motivationen til legen måske være den samme, men 
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dens æstetiske udformning ville være særdeles forskellig. Ligesom der findes forskellige 

arter af fangeleg, så har hver eneste form sine egne taktiske overvejelser, fysiske kendetegn, 

oplevelser og nydelser. De havde jo fundet ude af, at kameraet har en særlig dimension og 

evnen til at ”indfange” ting, deriblandt også ens legekammerater. Dette kan med Jessens 

ord blive til en kunstart med sine egne æstetiske udfoldelser, udtryk og genrer (Jessen hos 

Juncker 2005:112). 

 

I vuggestuen Troldeengen var der yderligere to episoder, som jeg gerne vil kigge 

nærmere på. Den første omhandler situationen, hvor tre børn hopper ned fra et børnebord 

med kamera i hånden. Lidt som jeg har beskrevet i eksemplet ovenfor, er det også her 

tilfældet, som om kameraerne løfter børnene i en særlig tilstand. Det virker for mig, som 

om deres status i forhold til deres hverdag er forandret. Således opfører de sig med stor 

selvtillid, iver og lyst. Oppe på bordet ligner de en flok ”børne-paparazzier”, der kigger i 

alle retninger og tager billeder af alle mulige ting. Dette er den første fase i legen. Så 

pludseligt beslutter de sig for at hoppe ned fra bordet, hvilket danner anden fase. Sidste 

fase er så fælles blikket først mod hinanden og så til de voksne. Dér skal de aflæse og tolke 

hinandens og de voksnes reaktion, hvor de i tilfældet her får alles accept for udførelsen af 

legen. I modsætning til fangelegen, må børnene godt udvikle deres leg for en stund, hvilken 

kort efter selv går i opløsning i tredje rotation, fordi børnene finder på nye ting. Pædagog C 

undertrykker sin frygt for at miste tre dyre voksen kameraer, og siger imens hun smiler: ”Jeg 

tror, jeg skal sidde her og lade være med at være alt for bekymret for kameraerne (…)” 

(MVI_6000.mp4, 01:14). 

 

  
Billede 73: ”Børne-paparazzier” står på bordet 
inden de hopper ned. 

Billede 74: Børnene er i gang med at hoppe ned 
fra bordet. 
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Legen udformer sig i kraft af børnenes spontane ageren og den efterfølgende 

dynamik, der opstår. Kameraet er igen en væsentlig brik i legen, foruden hvilket legen var 

en hel anden. Pædagogens accept i situationen garanterer legens æstetiske udtryk, i det 

omfang børnene selv har lyst til at fremdrive legen. 

 

Den anden episode for leg med kamera som objekt, er en situation, hvor en lille pige i 

Troldeengen legede i et længerevarende forløb med både kamera og iPad. Hun agerede i 

situationen med sådan en selvsikkerhed, at man skulle tro, at hun ikke gjorde andet dagen 

lang. Sikkerheden i hendes bevægelser har således ikke noget at gøre med de billeder, hun 

tog undervejs. Snarere er det en rolle i legen, hun påtog sig, lidt som de hoppende børn fra 

det forrige eksempel. Ikke blot er hun nysgerrig efter at finde ud af, hvad drengen laver 

med iPad’en. Hun vil også gerne opnå den samme særstatus og behandling af omgivelserne 

som ham. I billedsekvensen kan vi se, hvordan hun over længere tid tilnærmer sig iPad’en 

og til sidst overtager legen og dermed styringen af legeredskaberne. 

 

   
Billeder 75-77: Pigen ser at drengen leger med iPad. Hun bliver derefter skubbet ud mod siden. Mens 
hun står længere væk kigger hun ofte mod drengen. Hun er nysgerrig og kommer tilbage til iPad’en. 

   
Billeder 78-80: Efter drengen er færdig med at lege, prikker pigen til pædagog C. Hun giver udtryk 
for, at hun også gerne vil lege. Pædagogen kigger med, mens pigen begynder at lege. Hun får også et 
kamera og leger med begge del på skift. 
 

Man kan derfor ikke sige, at legen bestod i at udvikle billedernes æstetiske udtryk, men 

legens æstetiske udtryk fandt sted i kraft af, at hun brugte kamera og iPad til at udvikle 

legen. Andersen og Kampmann beskriver, hvordan barnet afprøver og skaber sin egen 

placering og positionering i forhold til dets sociale omgivelser og den kultur, barnet færdes 

i (Andersen & Kampmann hos Gulløv & Højlund 2003:44). Legen her kan dermed ses 
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reproducerer ved aktivt at deltage i dem. Videre siger de, at børns legerum består af 

relationer mellem disse positioner og kan anskues som performance, hvor samspillet 

mellem positionerne kommer til udtryk og bliver bærende element i legen (ibid., 45). 

Især i homogene grupper iblandt venner, var evnerne til at skifte lynhurtigt imellem 

positionerne særlig udpræget. I mere tilfældige konstellationer kunne improvisation og 

skiftningen sagtens forgå, men blev ofte gennemført igennem en mere verbal 

kommunikationsform. Pædagog B nævner også børns fleksibilitet eller behov for 

dominans, som kan spille en rolle for, hvordan positionering og aftalestrategi udfolder sig. 

Hun siger videre at: 

”(…) børnene er vant til at tolerere hinanden til en ret høj grad for børn og en ret stor rummelighed, 

mange af dem er meget forskellige, det lykkes rigtig godt, også i det her projekt. (…) Det [projektet] har 

beriget den allerede eksisterende idé [i Kaspoline] om at de arbejder sammen og hjælper hinanden, man 

lærer noget og man lærer også fra sig” (2. interview pædagog B, 32:30). 

Ofte glemte børnene tid og rum under produktionerne, hvilket resulterede i et enormt 

kreativt flow og iver. Pædagog B observerede en episode, hvor to piger holdte op med at 

producere, men legen fik lov at forsætte.	  

”(…) så lånte de [to piger] de her små figurer og nisser på bordet, så gik de bare i gang. Jeg synes, de 

var derinde mellem 45 minutter og en times tid, fuldstændig opslugte og jeg havde den mulighed for bare lidt 

at åbne døren og kigge, hvad foregår der uden at forstyrre dem, og de var helt væk, fuldstændig væk. Og 

deres forældre kom, så blev de parkeret her og måtte vente på stolen, indtil de var færdige, og så på 

tidspunkt så holdt de faktisk op med at filme, men de fortsatte med at lege. [Vi griner] Ja. Det var meget 

sjovt, for det havde jeg ikke oplevet” (2. interview pædagog B, 26:38). 

Stop-motion kan i denne sammenhæng dermed siges, at blive til en slags scene eller 

platform, hvorpå disse positionsskift og improvisationer kan udspille sig. Det performative 

i legeprocessen bæres fremad i den æstetiske virksomhed, som jo tager form i kraft af 

børnenes handlingsmønstre. Animationsprocessen kan dermed anses som leg, da der ikke 

er tale om en mekanisk udførelse af et på forhånd lavet manuskript, men derimod igennem 

en æstetisk legende praksis med plads til løbende forandring. 

 

Igennem alle fire temaer har vi mødt forskellige muligheder og indgangsvinkler til, 

hvordan børnene kan lege med de digitale medier og bruge æstetisk virksomhed som 

udtryksform for disse lege. Vi har set, at teknologierne finder anvendelse både med 

mediets iboende funktion, men også som legeredsskab, hvilket set fra børnenes perspektiv 
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åbner muligheder, som vi voksne ikke nødvendigvis har for øje. Dokumentationslignende 

billedskabelse og opmærksomhed omkring deres nære forhold både inde og ude, var i 

fokus i mange børns produktioner. Videre har vi set børnenes evne til at skabe 

billedkompositioner og dermed reflektere og udvise sanselighed overfor deres nære 

omgivelser og sætte dette i en æstetisk kontekst. Stor betydning kan vi desuden også 

indrømme børnenes evne til at improvisere. Legeprocessen rummer narrative dimensioner, 

som kommer til udtryk igennem børnenes performative handlingsforløb. 

I næste kapitel vil jeg benytte lejligheden til at reflektere de voksnes rolle i børnenes 

leg og uformelle læringsaktiviteter ved brugen af de digitale medier, hvilket er et af 

undersøgelsens tre forudgående forskningsspørgsmål. 

7. Refleksion over den voksnes rolle 

“In play we may move below the level of the serious, as the child does; but we can also move above it – 

in the realm of the beautiful and the sacred.” (Huizinga 1949:19) 

 

Johan Huizinga erkender barnets evne til at lege i livets umiddelbarhed, uden 

forudsætning og uden dom, i sin reneste og inderligste form. Denne kerne i barnets væsen, 

må ikke prisgives, men derimod beskyttes, æres og hjælpes. Denne lille personlige, 

filosofiske diskurs danner for mig hjørnesten i de voksnes opgave i at fremme leg og 

kreativitet i børnenes livsverden. 

 

Med pædagogen som central aktør i børnenes hverdag i institutionen, både i rollen 

som omsorgsperson, men også i form af fascilitator og rammesætter for legeaktiviteter eller 

æstetisk virksomhed, er der efter min mening fornyet behov for at videreudvikle den 

pædagogiske praksis, for at kunne rumme omgangen med teknologien på en positiv og 

udfordrende måde. Undersøgelsens blik mod denne praksis skal ikke menes som hverken 

ros eller kritik af nuværende tilgang til de digitale medier. Snarere forsøger dette fokus at 

indkapsle facetter i de voksnes handlemønstre og dermed give os erfaringer i, hvordan den 

pædagogiske praksis kunne komplimentere leg og skabelsesproces igennem teknologien. 

Denne praksis vinkles i opgaven imod børnenes kreative processer, men der er 

selvsagt også andre problematikker, vi skal holde os for øje, som har indflydelse på 
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aktiviteterne og pædagogikken omkring digitale projekter. Spørgsmål om manglende 

ressourcer til indkøb af teknologi, frygt for mulig ødelæggelse eller tyveri af udstyr og 

manglende teknisk viden af personalet kan for så vidt have afgørende betydning for, i 

hvilken omfang og tempo denne praksis kan adapteres til en digitale kulturs forankring. 

Jeg vil i det følgende kigge nærmere på de tre cases, og måden de voksne har tacklet 

og udviklet projekterne, samt hvordan de selv har udviklet sig undervejs. Det er i løbet af 

denne undersøgelse kommet til min bevidsthed, at brugsformålet ved teknologierne kan 

variere fra børn til voksne. Dette afkræver den voksne, som teknologiens fascilitator 

beslutsomhed og måske mod, til at være åben overfor børnenes måde at interpretere 

mediernes formåen. Den anerkendende tanke ligger ikke nødvendigvis i, at børnene må 

alting, men kommer meget godt til udtryk i arbejdet med mikroskoperne i Kaspoline, hvor 

pædagogen hjælper med at finde formål og viser, hvordan børnene kan gå på opdagelse, og 

dermed udfordrer deres aktioner og bevidsthed. Oplæringen af blikket og teknikken er 

dermed frihedsgivende og giver samtidigt plads til børnenes egen tolkning og oplevelser. 

Pædagog B forklarer i denne sammenhæng: ”Så det er en balance mellem frie tøjler og ’scaffolding’, 

hvor du bygger nogle skeletter, så de kan opnå den der fornemmelse af frihed, selvstændighed og 

ansvarlighed, og alt det der hører med. Det er i bund og grund det samme, om de arbejder med medier eller 

noget andet” (2. interview pædagog B, 23:43). 

Vi har også set, at det er mere sjældent end reglen, at de voksnes initiativer finder 

genhør hos børnene, især i forlængelse af æstetisk virksomhed. Dette kom særdeles tydeligt 

til udtryk, da børnene i case 1 skulle vælge deres bedste billeder til deres endelige produkt. 

Ofte ville børnene holde fast i deres oprindelige selektion, på trods af pædagog A’s 

gentagne, til tider begejstrede indblanding i processen. Dette er for mig et udtryk for, at 

barnet holder fast i sin egen overbevisning og er i kontakt med sit indre. Også i case 3 har 

der været episoder, hvor pædagog C har villet involvere sig i eller organisere legen eller blot 

gennemføre en aktivitet. Der kan argumenteres, at børnene i dette tilfælde er særlig små, og 

at det kan være vanskeligt at gennemføre en aktivitet uden decideret at gribe ind eller styre 

forløbet. Omkring stop-motion forløbene forklarer hun: ”Jamen, jeg tænker også efter i går, at 

det [styrende] bliver jeg jo nødt til at være – det nytter ikke noget, at de står og trykker mange gange, altså 

de skal trykke en gang og så (…) altså hvor skulle de også vide det fra. Der må jeg jo ligesom være den der 

tager styringen” (interview pædagog C, 02:17). 

Min hovedbekymring ligger dog mere omkring hendes valg og målsætning for 

aktiviteten, end om børnene lærer noget bestemt imens. Dertil kan siges, at de tre dage i 
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Troldeengen selvfølgelig også skulle bruges til at finde ude af, hvad gode aktiviteter med 

toårige og digitale medier ville være. Mine tanker dertil går mere i retning af, som det ellers 

også var aftalt i projektet, at umiddelbarhed og fri leg skulle være forløbets bærende 

elementer. Pædagog C har udvidede synspunkter i denne henseende: 

”Altså jeg tror nok at jeg vil prøve det igen og så vil jeg nok prøve at være lidt mere styrende, når den 

første nysgerrighed har lagt sig (…) og så lige tænke mig om, hvad er det egentlig jeg vil have ud af det her. 

(…), men hvis det er at vi skal ud og gå en tur så måske tænke over om der er nogle specielle ting jeg vil 

have, de skal finde og tage billeder, sådan så vi kan få en eller anden pædagogisk aktivitet ud af det med 

nogle mål. Så det ikke bare, det er jo også hyggeligt at gå rundt og tage billeder, men prøve at se om de 

forstår at nu skal de tage et billede af et træ altså, om de så ved hvad det er de skal tage af” (interview 

pædagog C, 06:08). 

 

I forsøget om at lægge en strategi for den gode pædagogik med de digitale medier, er 

det min holdning, at det kompetencegivende element for børnene vil være selve deres 

oplevelsesverden i legeprocessen med de digitale medier. Fordybelsen i legen og den 

æstetiske virksomhed må, set i undersøgelsens lys, overskygge funktionalistiske holdninger 

og krav omkring børnenes evner. Fordybelsen rummer jo også oplæringen af det tekniske, 

men tilrettelæggelsen og det indholdsskabende sker på børnenes præmisser. Det følgende 

citat illustrerer misforståelsen i denne tilrettelæggelse. På spørgsmålet om hun havde 

ændret sig i processen, svarer pædagog A: 

”Jamen det har jeg måske også, men jeg havde jo de tanker til at starte med, at selvom de [vissent 

blad] i voksnes øjne ikke er særlig pæne, så kan de altså godt være i børnehøjde. Men jo, det synes jeg da – 

det har været rigtig spændende at se, hvad de har taget billeder af. Og der var jo rigtig mange, der blev ved 

med, må jeg ikke godt tage et billede af dig? Og så få printet det ud, hvor jeg har været. Nej, det skal i 

ikke, altså. Men, jeg ved ikke om det har ændret mig. Mmh, jo, man kan godt sige jeg har fået et ny syn 

på børnesyn” (2. interview pædagog A, 07:28). 

Hun giver altså udtryk for, at hun har ændret sig, men anerkender eller erkender 

tilsyneladende ikke børnenes leg, hvilket var, at kunne tage billeder af hende. Ved at åbne 

sig for børnenes umiddelbare tolkning af situationen og eventuelle drejning af eller 

supplement til den oprindelige aktivitet, ville man give mulighed for begejstring for, eller 

ejerskab til børnene. En sådan praksis ville måske resultere i nye muligheder, og nye veje 

ville måske dukke op. 
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Afslutningsvis vil jeg i næste kapitel give et kort resumé over undersøgelsernes 

resultater. Med den analytiske diskurs i bagagen, vil jeg svare på problemformuleringens 

spørgsmål og dermed konkludere på undersøgelsens fokusområder, som er leg, æstetik og 

den pædagogiske vinkling i brugen af de digitale medier. 

8. Konklusion 

Jeg har i specialet undersøgt, hvordan børn former og udvikler deres leg med og omkring brugen af 

digitale medier. Videre har jeg efterlyst måder for det pædagogiske personale til at styrke og kvalificere 

denne leg og produktion og også tilføje dannelse overfor disse medier. I forsøget på at etablere en 

digital kultur i daginstitutionen, har jeg i dette speciale gennemført og undersøgt forskellige 

projekter, hvor diverse digitale medier kom til anvendelse. Med en metodisk tilgang, hvor 

mine egne observationer koblet med de voksnes udtalelser og børnenes artefakter danner 

ramme for analysen, har vi kunnet se forskellige måder at opfatte leg og æstetik på i 

forhold til teknologien. Jeg vil i de første to afsnit summere op på disse forskellige 

karakteristika, med fokus på henholdsvis æstetik og leg. I sidste afsnit vil jeg konkludere på 

pædagogens rolle i børnenes omgang med de digitale medier, samt se hvilke 

forudsætninger sådan en digital kultur i institutionen er  underlagt. 

8.1. Æstetik i børnehøjde 

Æstetik har i alle undersøgelsens forløb og projekter spillet en stor rolle i forhold til mange 

aspekter i børnenes bedrifter, som vi har set igennem analysens fire temaer. Dér kom det 

til syne, at kontekstens æstetik råder over en situationel udtryksform, som igennem 

billedskabelsen kunne italesættes og huskes. Vi har set, at æstetik indebærer en 

fortolkningsmåde, med hvilken børnene igennem sansning og refleksion ser og omsætter 

deres omgivelser - deres blik på verden. Videre kom det frem, at begrebet ikke blot står for 

de visuelle aspekter eller billedernes udseender, men også i udpræget form rummer 

legeprocessernes dynamik og udvikling, også der hvor mediet bliver til legeredskab. Deres 

handlinger under legeprocessen kan gennem improvisation og skiftende positioner blive 

del af en performativ konstruktion, hvilket på æstetisk vis kan formgives gennem 

medierne. 
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Æstetik er dog ikke bare alting. Æstetik kommer til udtryk, dér hvor der arbejdes 

kreativt, hvor nysgerrighed dikterer formål og i et miljø, hvor den enkelte på anerkendende 

vis får lov at udtrykke sig selv. I arbejdet med samtlige teknologier har børnene i alle tre 

cases formået at fremstille produkter, som er afbildninger af den proces, de har 

gennemgået. Produkterne er belæg for børnenes refleksionsevne, deres sanselighed og 

evnen til at transformere og kommunikere dette på en individuel og kunstnerisk måde. 

 

Børnenes bedrifter er ikke tilfældige. Selvom deres teknik og deres fysiske evner kan 

efterlade et indtryk af ubehjælpsomhed, er deres produkter som mosaiksten, en del af 

noget større. De er en samling af situerede erkendemåder, som tilsammen danner en fælles 

erkendelse og læreproces. De er en række af performative handlinger, som bliver til 

ingredienser af en kultur, som også har dannende funktion for børnene. 

 

Projekterne har ikke handlet for børnene om at skabe en visuel identitet. Men de har 

med et kollektivt udtryk bidraget til den enkeltes identitetsdannelse og socialisation. 

Projekternes æstetiske praksis har, som vi har set det hos Drotner i afsnittet om æstetiske 

læreprocesser, bevirket, at børnene har haft oplevelser og læring på samtlige niveauer – 

personligt, socialt og kulturelt. 

Oplevelser og læring er således, som Austring og Sørensen bemærker det, også 

afhængig af de tre cases’ lokale forhold, så at sige. Teknologierne, rummene og 

omgivelserne, kammeraterne og især pædagogerne har haft betydning for, hvordan 

børnene har kunnet trives og udvikle sig i forløbene. Forholdene har også haft indflydelse 

på, om leg og æstetisk virksomhed har kunnet præge og have indvirkning på kulturen i 

institutionen. Dette var særdeles tydeligt i Kaspoline, hvor der på forhånd eksisterer 

rammer for æstetisk virksomhed, hvori det enkelte barns subjektivitet får lov at bidrage til 

en fælles anerkendende kultur på stedet. 

 

På samme måde som farve, papir, sakse og lim ville, har også de digitale medier 

kanaliseret måden, produktionerne fik deres udtryk på. Fotografien, animationen og 

billedskabelsen ejer en visuel identitet, hvilken er indlejret i vores fælles kulturopfattelse, og 

på den måde kan anerkendes som dette eller vurderes som værende noget helt særligt. 



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

94 

Skønhedsidealer, genrer og personlige præferencer styrer især de voksnes opfattelse af 

kvalitet, mens børnene sommetider gør brug af andre bedømmelsesregistre. Dér kan der 

komme andre dimensioner i spil, som betyder noget for børns opfattelse af samhørighed, 

tilstedeværelse og kulturel indbinding. Som vi har set i dette speciale, er det ofte det 

processuelle eller øjeblikkelige, der spiller en stor rolle i legen og dens æstetiske udtryk. 

8.2. Medieleg med afsæt i æstetisk virksomhed 

Denne undersøgelse viser, at leg og æstetik uløseligt hænger sammen, således at legens 

udfoldelse kan kaldes for dens æstetiske udtryk. Sagt med andre ord, efterlader leg et aftryk 

eller spor, som i det her tilfælde manifesterer sig i børnenes produktioner. Deres oplevelser 

af legeprocesserne er af umiddelbar natur og kan sommetider fastholdes eller huskes ved 

brug af de digitale medier. 

 

Leg med medier eller leg i forlængelse med medier har ifølge Thestrup en narrativ 

dimension, som også er tilstede i legen med teknologien eller de digitale medier. Børnenes 

performative ageren i legen koblet med mediernes tidsmæssige egenskaber kan fastholde et 

øjebliksbillede eller sammenkæde et forløb af hændelser. Også i sin mest abstrakte form, 

kan et digitalt værk være resultat af en legeproces og dermed også af en fortælling. 

At fortælle noget i forhold til digitale medier, betyder også at transformere noget. Ved 

stop-motion bliver en måske times lang proces komprimeret og omformet til et minuts 

film, som så kan ses og genses, og som i sin form måske kan afspejle aspekter af selve 

legen. En genstand under mikroskopet oversættes til et abstrakt billede af noget, der 

minder om noget uvirkeligt eller svært begribeligt. Et foto er et syn, en oplevelse, et 

øjeblik, fanget af linsen og omregnet til pixels på skærm, som så resulterer i en 

synsoplevelse, som er det, vi kalder et billede. Alle disse små historier kommer til live i 

kraft af brugen af de digitale medier. 

 

Legen med de digitale medier er også udtryk for noget, som ikke helt kan 

gennemskues fra start. Det kræver måske en tilgang til at være nysgerrig, som ikke er så 

forudindtaget, og som godt må overraskes undervejs. Produktionen er modificerbar og er 

dermed måske flygtig og aldrig helt færdig. Men på et splitsekund får man svar, ser 

resultatet, og man kan derved tage stilling. 
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Mediernes beskaffenhed sætter rammen for legeprocessen, således at et enkelt tryk på 

kameraets udløser resulterer i en anderledes legeerfaring, end at afsøge et stykke stof med 

mikroskopet eller at fordybe sig i animationsprocessen. 

Denne legeerfaring står også i forhold til teknologiens betjening og børnenes opøvelse 

af teknikker. Jo mere børnene behersker en teknologi, jo større variation og ekspertise vil 

der ligge i produktionerne. Således er børnenes valgmuligheder og viden i kraft af denne 

ekspertise udslagsgivende for progressionen af selve legeprocessen og erfaringen af samme. 

8.3. Forudsætninger for en digital kultur i daginstitutionen 

Som vi har set i afsnittet om barn-voksen relationer, indtager det pædagogiske personale en 

central position i børns leg og deres mulighed for at etablere en legekultur. De voksne er 

den adgangsgivende instans for tid og rum i børnenes hverdag i institutionen. Med sin 

indblanding i legen kan den voksne bidrage til eller kompromittere den positive udvikling i 

legen. I omgangen med de digitale medier konfronteres de voksne med nye udfordringer. 

 

De voksne bliver involveret i børns legeprocesser som fascilitator og har i vis 

udstrækning oplærende funktion. Vi har også set, at teknologierne finder anvendelse såvel 

med mediets iboende funktion, og også som legeredsskab, hvilket set fra børnenes 

perspektiv åbner muligheder, som de voksne ikke nødvendigvis ser som aktivitetens 

primære fokus. Foreliggende undersøgelser peger på, at en teknisk opkvalificering af 

omgangen med medierne, uden at blande sig i eller forstyrre børnenes legeprocesser eller 

erkendelser deraf er bestræbelsesværdigt. Som pointeret i sidste kapitel rummer legen med 

teknologien alle de nødvendige tekniske forudsætninger og dermed også digitale 

kompetencer. 

 

Udvikling i leg er nødvendig, for at legen kan fortsætte med at eksistere og en 

legekultur kan dannes og overleve. Den vokser således nedefra, med den enkelte aktivitet, 

den enkelte handling, den enkelte leg som udgangspunkt. Måden aktiviteten, handlingen og 

legen udøves på, har afgørende betydning for hvilken slags kultur, der kan være tale om. 

Legekulturen i institutionerne har mange år bag sig og er et veletableret fænomen. 

Ligeledes skal en digital legekultur finde fodfeste for at kunne bestå. Undersøgelsen peger 

på en digital kulturs frembringelse af attributter i form af børns refleksionsevne, en 
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virkelighedsrelation og medieleg med afsæt i æstetisk virksomhed for at opnå det 

efterspurgte potentiale. Mobiltelefon i lommen, Nintendo Wii og Play Station, 

internetadgang eller iPad på stuerne er i sig selv ikke nok til at give fremdrift i 

legeelementet, som ifølge de teoretiske betragtninger er essentielt for dannelse, 

bibeholdelse og udvikling af kulturen. 

 

Leg og æstetik i en digital kultur i dagsinstitutionen kan hjælpe med, at børn kan 

indtage og eksperimentere med forskellige og skiftende positioner i omgangen med 

teknologien. Dagtilbuddet skal til dette formål stille sikre og kontrollerede rum og 

udfoldelsesmuligheder til rådighed, hvor børn og unge i omgang med hinanden og 

teknologien kan øve sig, begå fejl, ødelægge, skabe og konfrontere hinanden, uden at der 

må være synlige og varige konsekvenser af børnenes handlinger eller færden. Ønsket 

omkring sådan en digital kultur må derfor også afspejle vilje fra den enkelte pædagog og 

leder og den samlede institution om at give plads, ressourcer og lyst til dette digitale 

projekt. 
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10. Bilag 

10.1. Bilag case 1: Smilehullet 

• Etnografisk strategi 

• Interviewguide 

• Orientering til forældre 

• Transskription af interviews 

• Feltnoter 
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Etnografisk	  strategi	  

Case	  1:	  Fotoprojekt	  i	  Smilehullet	  (fritidshjem)	  

 

Projektets	  indhold:	  

Fotoprojekt,	  hvor	  9	  børn	  fotograferer.	  Arbejdet	  forgår	  alene	  eller	  i	  grupper.	  
Hvad	  er	  børnene	  optaget	  af?	  Verden	  set	  fra	  deres	  perspektiv.	  Fotografiernes	  kvalitet?	  
	  
Udstyr:	  
Digital	  kamera:	  Smilehullet	  
Bærbar	  PC	  med	  billedredigerings	  software:	  Smilehullet	  
(Smartboard:	  Smilehullet)	  
	  
Min	  Rolle:	  
Observation,	  interviews,	  evt.	  igangsætter,	  evt.	  far	  
	  
Sted:	  
Smilehullet	  (Fritidshjem	  i	  Nivå)	  
Pædagog	  A	  (Pædagogmedhjælper)	  
	  
Udfordringer:	  Jeg	  kender	  både	  børn	  og	  voksne,	  udvælgelse	  af	  børn	  fortages	  af	  pædagogen	  
	  
Periode:	  
Uge	  40	  og	  41	  
	  
Adgang	  til	  felten:	  

• Igennem	  mit	  arbejde	  med	  digitalisering	  
• Livs	  fritidshjem	  

	  
Stedets	  betydning	  /	  personernes	  roller:	  

• Rummets/stedets	  formål:	  frivilligheds	  princip;	  stuen,	  omgivelserne	  ses	  fra	  en	  ny	  
vinkel	  af	  børnene,	  som	  opnår	  som	  deltager	  i	  projektet	  en	  anden	  status	  
(kropssprog).	  

• Karrieremuligheder/status:	  For	  børnene:	  Livs	  far,	  for	  pædagog:	  studerende	  med	  
faglig	  viden	  

• Roller/legitimitet:	  jeg	  har	  legitimeret	  min	  rolle	  ift.	  at	  min	  tilstedeværelse	  indgår	  i	  
en	  større	  proces	  (speciale)	  som	  er	  anerkendt.	  

• Hvordan	  reagerer	  Pædagog	  A,	  når	  jeg	  kommer	  med?	  Taler	  hun	  til	  mig?	  Ignorerer	  
hun	  mig?	  

	  
Etiske	  overvejelser:	  
Udfordringer:	  	  

• Min	  tilstedeværelse	  
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• Billeder	  af	  børn	  
• Min	  dobbeltrolle:	  etnograf	  og	  tilrettelægger/pædagog	  
• Bevarelse	  af	  børns/pædagogers	  identitet	  

Løsning:	  
• Information	  til	  forældre	  om	  min	  tilstedeværelse	  
• Indhentning	  af	  forældretilladelser	  om	  publicering	  af	  foto	  af	  nærbilleder	  af	  børn	  
• Give	  børn/pædagoger	  en	  ”anden”	  identitet	  

	  
Forskningsspørgsmål:	  

• Hvordan	  kommer	  børns	  leg	  og	  andre	  uformelle	  aktiviteter	  med	  og	  omkring	  
digitale	  medier	  til	  udtryk?	  

• Hvilke	  æstetiske	  bedrifter	  opstår	  der	  i	  børnenes	  leg	  eller	  aktivitet?	  
• Hvilken	  rolle	  spiller	  pædagogerne	  i	  børnenes	  leg	  og	  uformelle	  læringsaktiviteter	  

ved	  brugen	  af	  digitale	  medier?	  
	  
Fokus	  områder:	  

• Leg:	  Børnenes	  impuls	  og	  forundring	  
• Æstetik:	  Børnenes	  udtryk	  og	  produktion	  
• Pædagogernes	  rolle:	  Børnenes	  modtagelse	  af	  støtte	  og	  guidance,	  planlægning	  

	  
Videns	  indsamling:	  
Fokus	  på	  børnenes	  legprocesser	  og	  ikke	  børnene.	  
Observation	  til	  samlinger/projektgennemgang	  >	  børns	  og	  pædagogers	  kommentarer	  til	  
hinandens	  billeder.	  
Interviews	  med	  børn:	  lad	  børnene	  vise	  og	  forklare	  hvad	  de	  laver	  >	  åbne	  spørgsmål	  
Interviews	  med	  pædagog:	  

• semi-‐strukturerede	  interviews	  
• evt.	  samme	  spørgeguide	  til	  alle	  projekter	  
• spørgeguide	  indeholder:	  

o pædagogens	  indledende	  tanker/forundring	  
o formål,	  læreplaner/læring	  
o forventning	  
o pædagogens	  rolle,	  metode/hvordan?	  
o overvejelser	  for	  børnevalg	  
o opsamling	  
o afsluttende	  interview	  med	  refleksion	  og	  evaluering	  

Adgang	  til	  artefakter:	  
• Digital	  indsamling	  af	  artefakter	  
• Dokumentation	  og	  registrering	  af	  artefakter	  
• Kobling	  mellem	  artefakt,	  producent	  og	  tilhørende	  observation	  

	  
Exit	  strategi:	  
Afslutning	  af	  observation	  ved	  projektets	  udløb	  
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Interviewguide	  

Case	  1:	  Fotoprojekt	  i	  Smilehullet	  (fritidshjem)	  

	  

Introducerende	  interview	  

• Projektets	  indhold,	  rammer	  >	  hvad?	  

• Hvor	  forgår	  projektet?	  

• Pædagogens	  forundring	  over,	  motivation	  til	  projektet	  >	  hvorfor?	  

• Pædagogens	  inspiration	  til	  projektet	  

• Pædagogens	  forventning	  til	  projektet	  

• Formål,	  læringsmål	  

• Overvejelser	  over	  hvilke	  børn	  deltager	  >	  hvem?	  

• Sekundær	  målgruppe?	  >	  kollegaer,	  forældre	  >	  hvem	  mere?	  

• Pædagogens	  rolle	  under	  projektet	  

• Metode	  til	  gennemførsel	  af	  projektet	  >	  hvordan?	  

• Introduktion	  af	  emnet/teknik	  til	  børnene	  

• Opsamling	  på	  dagen	  med	  børnene	  

• Opsamling	  på	  projektet	  med	  børnene	  

• Succeskriterier	  

	  

Afsluttende	  interview	  

• Hvordan	  er	  det	  gået?	  >	  forventningsafstemning	  

• Børnenes	  oplevelse,	  take	  away	  

• Er	  projektet	  løbet	  som	  forventet	  eller	  har	  det	  ændret	  sig?	  

• Hvis	  ja,	  hvad?	  Til	  det	  bedre	  eller	  dårligere?	  

• Hvad	  kan	  gøres	  anderledes?	  

• Hvordan	  har	  pædagogen	  udviklet	  sig,	  forandret	  praksis,	  fået	  ny	  viden?	  

• Hvordan	  har	  børnene	  eller	  deres	  aktioner	  udviklet	  sig?	  

• Inspiration	  eller	  tanker	  til	  næste	  projekt?	  
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Nivå,	  den	  26.	  september	  2012	  

	  

Kære	  forældre	  på	  Smilehullet	  

	  

I	  rammen	  af	  mit	  speciale	  fra	  min	  uddannelse	  som	  kandidat	  i	  digital	  design	  på	  IT-‐

Universitetet	  i	  København,	  vil	  jeg	  følge	  og	  observere	  en	  gruppe	  børn	  fra	  

Smilehullet.	  Børnene	  laver	  et	  fotoprojekt	  med	  pædagog	  A.	  Jeg	  vil	  kigge	  nærmere	  

på,	  hvordan	  børnene	  leger	  og	  udfolder	  deres	  kreativitet	  med	  kameraet	  og	  med	  

hinanden.	  Jeg	  	  skal	  fotodokumentere	  under	  observationen,	  men	  regner	  ikke	  med	  

at	  billederne	  indgår	  i	  specialet.	  Ved	  behov	  vil	  jeg	  kontakte	  Jer	  personligt.	  

Undersøgelsen	  ender	  i	  en	  specialerapport,	  som	  skal	  bruges	  til	  eksamen	  og	  læses	  af	  

lærer	  og	  sensor.	  

Ved	  spørgsmål	  er	  i	  velkomne	  at	  kontakte	  mig	  på	  31902111	  eller	  

camil@guyatwork.dk.	  

	  

Mvh.	  

Camil	  Hesse	  
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Indledende	  Interview	  med	  Pædagog	  A	  i	  Smilehullet	  
	  
Sted/dato:	   Nivå/01.10.2012	  
Længde:	  	   23min.	  20sec.	  
Camil:	  	   	   Interviewer	  
Pædagog	  A:	  	   Respondent	  
	  
I:	  	   Men	  du	  skal	  i	  gang	  med	  et	  projekt?	  
	  
R:	  	  Ja.	  
	  
I:	  	   Fortæl	  mig	  lidt	  om	  det.	  
	  
R:	  	  Jamen,	  min	  idé	  var	  jo	  at	  børnene	  skulle	  se	  naturen	  i	  forandring,	  og	  det	  var	  meningen	  
jeg	  skulle	  være	  startet	  foråret,	  men	  det	  blev	  så	  ikke	  til	  noget.	  Så	  nu	  tager	  vi	  efteråret,	  
for	  at	  se	  alle	  forandringer	  her.	  Og	  min	  oprindelige	  idé	  var,	  at	  de	  skulle	  se	  forskellen	  i	  
naturen	  eller	  ik’	  forandringen	  i	  naturen,	  men	  forskellen	  i	  naturen,	  sådan	  så	  de	  får	  et	  
indblik	  i,	  jamen	  børn	  ser	  forskelligt	  på	  forskellige	  ting,	  og	  dermed	  også	  at	  måske	  linke	  
det	  lidt	  over	  til,	  jamen	  der	  måske,	  altså	  man	  kan	  se	  forskelligt	  på	  mennesker	  også.	  Altså	  
at	  man	  har	  forskellige	  menneskesyn.	  

	  
I:	  	   Ahmm.	  
	  
R:	  	  Og	  bare	  fordi	  en	  rose	  er	  flot,	  jamen	  så	  kan	  den	  jo	  sagtens	  stikke…	  Så	  det	  var	  egentlig	  
idéen	  i	  at	  de	  skulle	  have	  lidt	  tanke	  bag…	  det	  kan	  godt	  være	  en	  ting	  er	  flot	  eller	  en	  bluse	  
er	  pænt	  eller	  et	  eller	  andet,	  men	  det	  tæller	  ikke	  i	  det	  store	  hele.	  

	  
I:	  	   Ahmm.	  
	  
R:	   Hmm,	  men	  samtidigt	  vil	  jeg	  så	  give	  dem	  et	  indblik	  i	  ,	  jamen	  hvordan	  man	  får	  et	  billede	  
til	  eller	  tage	  et	  billede	  og	  får	  et	  produkt	  ude	  af	  det.	  	  

	  
I:	   Ok.	  
	  
R:	   Ahm,	  altså	  tage	  et	  billede	  og	  kommer	  det	  på	  computer,	  sidder	  og	  lege	  lidt	  med	  det,	  
beskære	  det…	  ændre	  farver	  ved	  det,	  hvis	  det	  er	  det	  man	  synes	  er	  pænest	  eller	  måden	  
det	  er	  mest	  naturligt	  for	  én	  selv,	  og	  så	  til	  at	  afslutte	  de	  billeder	  de	  har	  taget	  og	  de	  har	  
redigeret	  på	  deres	  måde.	  Simpelthen	  lave	  en	  stor	  dækserviet	  til	  hver	  med	  deres	  egne	  
billeder	  på.	  

	  
I:	   Ok.	  
	  
R:	  Så	  de	  har	  noget	  at	  tage	  med	  hjem.	  
	  
I:	   Så	  redigere,	  så	  printe	  og	  så	  kom	  det	  på	  eller?	  
	  
R:	   Ja.	  
	  
I:	   Hvor	  de	  er	  med	  til	  at	  sætte	  op?	  
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R:	   Ja.	  Hvor	  de	  skal	  lave	  deres	  egne	  og	  så	  laminerer	  vi	  dem	  så	  kan	  de	  bruge	  dem	  som	  
dækserviet.	  Så	  de	  kommer	  omkring	  mange	  forskellige	  ting…	  

	  
I:	   Ok.	  Og	  hvor	  mange	  dage	  har	  du	  per,	  du	  har	  to	  hold,	  ikke	  du	  skal	  igennem,	  ikke?	  
	  
R:	   Ja,	  og	  det	  er	  fra	  tirsdag	  til	  fredag.	  
…	  
I:	   I	  begge	  uger?	  
	  
R:	  	  Ja.	  I	  begge	  uger.	  
	  
I:	   Og	  det	  var	  0.	  og	  1.,	  ikke?	  
	  
R:	   Jo.	  
	  
I:	   Ahmm.	  Hvor	  skal	  i	  henne,	  når	  i	  skal	  tage	  billeder?	  
	  
R:	   Jeg	  havde	  tænkt	  mig	  først	  så	  skulle	  vi	  en	  tur	  på	  legepladsen,	  for	  at	  komme	  rundt	  og	  se,	  
hvad	  de	  godt	  kan	  lide	  ved	  legepladsen.	  Altså	  det	  hele	  handler	  om	  at	  se	  verden	  fra	  
børnenes	  øjne.	  Altså	  det	  er	  jo,	  de	  billeder	  de	  tager,	  det	  er	  jo	  deres	  synsvinkel,	  så	  jeg	  
synes	  det	  kunne	  være	  enormt	  spændende	  at	  se,	  jamen	  hvad	  kan	  de	  egentlig	  godt	  lide	  
ved	  legepladsen.	  Og	  så	  vil	  jeg	  gå	  ned	  mod	  Ådalen?	  Hedder	  det	  vist,	  dernede?	  Under	  
viadukten.	  Og	  simpelthen	  have	  en	  lille	  tur,	  hvor	  man	  snakker	  meget	  med	  børnene.	  Så	  
der	  er	  plads	  til	  alle	  bliver	  hørt	  og	  set,	  ikke?	  

	  
I:	  	   Ja.	  Hvordan	  vil	  du	  give	  din	  instruktioner,	  når	  det	  nu	  er,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  fra	  
børnenes	  synsvinkel.	  Hvor	  meget	  har	  du	  tænkt	  dig	  eller	  tror	  du	  skal	  inspirere	  dem	  eller	  
fortælle	  dem	  eller…	  eller	  hvor	  meget	  er	  bare	  ”værsgo!”?	  

	  
R:	   Jeg	  tror	  ikke	  rigtigt	  jeg	  skal	  instruere	  dem	  så	  meget,	  fordi	  jeg	  har	  skrevet	  at	  de	  allerede	  
nu	  kan	  tænke	  på,	  hvad	  de	  kan	  lide	  at	  tage	  billeder	  af…	  så	  jeg	  tror	  egentligt	  at	  det	  
kommer	  meget	  naturligt,	  fordi	  de	  allerede	  nu	  har	  fået	  lov	  at	  tænke	  lidt	  over	  det,	  så	  det	  
ikke	  bare	  er	  på	  tirsdag,	  ”nu	  skal	  vi	  gå	  ud	  og	  tage	  billeder	  og	  i	  skal	  finde	  et	  eller	  andet”,	  
fordi	  så	  er	  det	  jo	  at	  så	  går	  det	  lidt	  for	  hurtigt.	  Så	  nu	  har	  de	  haft	  lidt	  tid	  her	  over	  
weekenden,	  for	  ligesom	  at.	  Det	  kan	  være	  at	  	  de	  har	  været	  ude	  at	  gå	  en	  tur,	  det	  har	  jeg	  jo	  
selv,	  æhmm,	  her	  i	  weekenden,	  og	  tænkt	  ”ej,	  det	  der,	  det	  skulle	  jeg	  næsten	  have	  taget	  et	  
billede	  af!”	  altså,	  på	  den	  måde,	  kunne	  man	  være	  mere	  opmærksom,	  det	  håber	  jeg	  lidt.	  
Det	  var	  min	  mening	  ved	  at	  skrive	  det	  så	  tidligt,	  så…	  

	   Men	  når	  vi	  har	  taget	  billederne,	  så	  kommer	  der	  selvfølgeligt	  noget	  mere	  instruktion,	  
fordi	  der	  skal	  være	  tid	  til,	  at	  jeg	  sidder	  med	  den	  enkelte	  og	  laver	  de	  her	  billeder	  ind	  på	  
computeren…	  og	  de	  skal	  have	  lov	  til	  at	  vise	  mig,	  hvordan	  de	  vil	  have	  deres	  billeder.	  
Men	  jeg	  har	  ikke	  tænkt	  mig	  at,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  fortælle	  dem	  hvad	  de	  skal	  gøre,	  de	  
skal	  se	  det.	  Altså	  jeg	  vil	  også…	  De	  får	  jo	  et	  kamera	  hver	  og	  de	  kamera	  de	  er	  ens,	  
samtidigt	  vil	  jeg	  have	  sådan	  et	  kamera	  også,	  fordi	  så	  kan	  jeg…	  så	  skal	  jeg	  ikke	  bare	  
fortælle	  dem	  ”i	  skal	  trykke	  der	  og	  der	  og	  der!”,	  så	  simpelthen	  vise	  dem	  ”nu	  trykker	  vi	  
her	  (hun	  peger)”	  så	  alle	  er	  med	  på	  en	  gang,	  så	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  føler	  at	  de	  bliver	  
tabt.	  

	  
I:	   Ja.	  Hvornår	  tror	  du	  i	  er	  færdige	  med	  at	  tage	  billeder	  i	  processen,	  tænker	  jeg,	  ikke	  sådan	  
tidspunkt?	  
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R:	   Det	  tænker	  jeg	  vi	  er	  onsdag.	  Så	  vi	  har	  to	  dage	  til	  at	  tage	  billeder	  og	  to	  dage	  til	  at	  lege	  
med	  billeder.	  

	  
I:	   Så	  hvis	  nogen	  synes	  at	  han	  eller	  hun	  er	  færdig	  efter	  en	  halv	  time,	  vil	  du	  så	  gå	  ind	  og	  
fortælle	  vedkommende	  at	  et	  eller	  andet,	  har	  du	  tænkt	  på	  det?	  

	  
R:	   Der	  vil	  jeg	  selvfølgeligt	  opfordre	  til	  at	  man	  kan	  tage	  nogle	  flere	  billeder,	  men	  de	  skal	  jo	  
ikke	  tage	  billeder	  for	  bare	  at	  tage	  billeder,	  men	  altså	  de	  følger	  gruppen	  og	  går	  vi	  en	  tur,	  
jamen	  så	  går	  de	  jo	  med	  og	  så	  kan	  det	  jo	  godt	  være	  at	  de	  bliver	  inspireret	  og	  finder	  
noget	  de	  synes	  er	  pænt,	  ikke.	  

	  
I:	   Ja.	  Så	  der	  er	  sådan	  en,	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  så	  det	  er	  nogle	  faste	  rammer,	  de	  skal	  
indgå	  i	  alle	  dage?	  

	  
R:	   Ja,	  ja.	  De	  skal	  ikke	  tage	  20	  billeder,	  de	  må	  godt	  nøjes	  med	  5,	  men	  altså	  de	  følger	  hvor	  de	  
andre	  er.	  

	  
I:	   Nu	  har	  du	  godt	  nok	  planlagt	  en	  lille	  rute,	  eller,	  haft	  nogle	  idéer,	  hvis	  det	  nu	  skulle	  
omstødes,	  hvis	  nu	  børnene	  synes	  ”nej”	  (…)	  

	  
R:	  (…)	  Kommer	  der	  en	  rigtig	  god	  idé	  til	  hvor	  vi	  kan	  gå	  hen,	  hvor	  der	  er	  noget	  spændende	  
at	  tage	  billeder	  af,	  så	  er	  det	  dér	  vi	  går	  hen,	  fordi	  de	  skal	  jo	  også	  have	  lidt	  
medbestemmelse.	  Det	  er	  jo	  ikke	  mig,	  der	  skal	  diktere	  hvad	  de	  skal.	  Det	  er	  et	  fælles	  
projekt	  og	  jeg	  vil	  inddrage	  børnene	  lige	  så	  meget	  i	  de	  beslutninger,	  som	  jeg	  egentlig	  har	  
taget.	  

	  
I:	   Og	  det	  er	  ens	  for	  begge	  hold?	  
	  
R:	   Fuldstændig!	  
	  
I:	   Er	  du	  selv	  meget	  optaget	  af	  natur	  i	  forandring?	  
	  
R:	   Ja.	  
	  
I:	   Nu	  kan	  man	  jo	  sige	  at	  natur	  det	  kan	  forgå	  mange	  steder.	  Hvor	  åben	  er	  du	  for	  at	  børnene	  
synes	  at	  noget	  andet	  er	  natur	  og	  forandring?	  

	  
R:	   Jamen	  altså,	  mit	  synspunkt	  det	  er	  ikke	  lov.	  Der	  har	  jeg	  det	  sådan,	  og	  hvis	  de	  kan	  
fortælle	  mig	  og	  dels	  argumentere	  for	  at	  det	  her	  er	  en	  god	  idé,	  vil	  jeg	  gerne	  give	  det	  et	  
forsøg.	  Det	  skal	  ikke	  være	  min	  måde,	  det	  skal	  være	  vores	  måde.	  

	  
I:	   Hvad	  vil	  du	  sige	  er	  succeskriterierne	  for	  dig	  at	  det	  her	  var	  et	  fedt	  projekt,	  eller	  lærerigt	  
projekt	  eller	  noget	  (…),	  hvis	  der	  ellers	  er	  behov	  for	  succeskriterier,	  det	  ved	  jeg	  ikke…	  

	  
R:	   Det	  ved	  jeg	  heller	  ikke	  om	  der	  er,	  fordi	  jeg	  giver	  dem	  jo	  en	  læringsproces,	  men	  det	  er	  jo	  
en	  meget	  lille	  del,	  men	  et	  af	  succeskriterierne	  ville	  der	  være	  helt	  klart	  at	  de	  om	  2	  
måneder	  kommer	  og	  siger	  ”Nej,	  nu	  er	  der	  sne	  derude,	  kan	  vi	  ikke	  komme	  derude	  og	  
tage	  billeder	  af	  det?”	  og	  lave	  noget	  nyt.	  Det	  ville	  jo	  være	  fantastisk,	  hvis	  de	  får	  så	  meget	  
blod	  på	  tanden	  af	  det,	  ikke.	  Men	  ellers	  så	  er	  det	  jo	  bare	  at	  lære	  dem	  basisting.	  

	  
I:	   Så	  noget	  teknisk,	  æhh?	  
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R:	  	  Ja.	  
	  
I:	  	   Ok.	  
	  
R:	  	  Også	  lære	  dem	  at	  det	  man	  tager	  billeder	  af,	  hvordan	  skal	  man	  sige	  det,	  er	  ordentlig	  ting,	  
fordi	  de	  har	  det	  jo	  meget	  med	  på	  deres	  DS	  (Nintendo)	  for	  eksempel,	  der	  kan	  man	  jo	  
tage	  billeder,	  og	  de	  er	  meget	  opsat	  på	  at	  tage	  billeder	  af	  hinanden	  i	  meget	  uheldige	  
situationer.	  

	  
I:	   Kan	  du	  give	  et	  eksempel?	  
	  
R:	   Jamen,	  der	  blev	  taget	  et	  billede	  af	  en	  der	  sad	  på	  toilettet	  og	  blev	  vist	  til	  andre	  i	  huset.	  
Det	  er	  jo	  ikke	  en	  rar	  måde	  at	  formidle	  billeder	  på,	  vil	  jeg	  sige.	  

	  
I:	   Så	  når	  du	  tænker	  på	  ordentligt,	  så	  er	  det	  ikke	  motivet,	  men	  situationen?	  
	  
R:	   Situationen.	  Ja,	  at	  de	  skal	  have	  situationsfornemmelse,	  for	  hvor	  og	  hvornår	  de	  tager	  et	  
billede.	  

	  
I:	   Så	  der	  er	  nogle	  etiske	  overvejelser?	  
R:	   Helt	  sikkert.	  
	  
I:	   Skal	  i,	  når	  i	  nu	  går	  ud	  sammen	  og	  børnene	  kender	  jo	  hinanden,	  har	  du	  tænkt	  dig	  at	  
bruge	  fællesskabet	  og	  snakke	  om	  de	  her	  billeder	  eller	  skal	  i	  se	  på	  dem	  sammen	  eller	  
hvordan	  forløber	  det,	  når	  i	  kommer	  hjem	  fra	  jeres	  tur?	  Så	  skal	  i	  måske	  have	  noget	  frugt	  
eller	  et	  eller	  andet,	  skal	  i	  så	  samles	  og	  snakke?	  

	  
R:	   Ja.	  Det	  jeg	  havde	  tænkt	  mig,	  det	  var	  at,	  når	  billederne	  var	  taget	  og	  vi	  skal	  i	  gang	  med	  at	  
sidde	  med	  dem,	  jamen	  så	  skal	  vi	  have	  en	  snak	  omkring	  de	  billeder,	  æhh,	  jeg	  har	  med	  
vilje	  ikke	  valgt	  børn,	  der	  er	  meget	  tætte	  med	  hinanden.	  Jeg	  har	  valgt	  nogle	  børn,	  som	  
faktisk	  ikke	  har	  ret	  meget	  med	  hinanden.	  Og	  det	  lidt	  med	  vilje,	  fordi	  hver	  enkelt	  har	  
rigtig	  meget	  at	  byde	  på,	  men	  meget	  tit	  så	  er	  det	  svært	  at	  komme	  til	  udtryk,	  så	  er	  det	  
svært	  for	  dem	  at	  lade	  det	  komme	  til	  udtryk.	  

	  
I:	   Hvad	  skyldes	  det?	  
	  
R:	   Jamen	  altså,	  stille	  børn.	  Der	  vil	  jeg	  gerne	  ind	  og	  se,	  om	  der	  er	  et	  eller	  andet	  derinde.	  Og	  
det	  kan	  måske	  komme	  til	  udtryk	  ved	  billederne.	  

	  
I:	   Noget	  relations	  dannelse	  undervejs?	  
	  
R:	  	  Ja,	  netop.	  Fordi	  jeg	  ved	  der	  hvis	  jeg	  har	  et	  barn	  på	  turen,	  der	  kun	  er	  opsat	  på	  at	  tage	  
billeder	  af	  hundelort	  for	  eksempel,	  så	  er	  der	  jo	  et	  eller	  andet	  mørkt	  ind	  i.	  Så	  det	  handler	  
også	  om,	  at	  de	  her	  børn,	  de	  skal	  blomstre	  lidt,	  de	  skal	  have	  en	  succes	  ved	  det	  her.	  

	  
I:	   Men	  har	  du	  en	  ..	  ikke	  fordi	  det	  skal	  være	  en	  bevidst	  ting,	  men	  har	  du	  tænkt	  dig	  at	  
analysere	  en	  lille	  smule	  på	  opførelsen	  eller	  på	  den	  måde	  de	  tager	  billeder	  på	  eller	  de	  
billeder	  de	  tager	  

	  
R:	  	  Ja	  det	  ville	  jeg	  nok	  gøre	  med	  de	  billeder	  de	  har	  taget.	  Snakke	  med	  dem,	  med	  hver	  enkelt	  
om	  hvad	  der	  er	  lige	  netop	  ved	  det	  billede	  der	  gør	  at	  de	  har	  tage	  det.	  
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I:	  	   Hvordan	  vil	  i	  gøre	  det?	  
	  
R:	  	  Jeg	  indretter	  stuen	  heroppe	  til	  studie	  med	  computer	  så	  vi	  alle	  sammen	  kan	  være	  om	  
bordet	  

	  
I:	  	   Ok,	  i	  skal	  have	  nogle	  fælles	  runder?	  
	  
R:	  	  Ja	  
	  
I:	  	   Skal	  du	  også	  have	  nogle	  one-‐on-‐one	  eller?	  
	  
R:	  	  Det	  ville	  jeg	  meget	  gerne,	  men	  jeg	  tror	  faktisk	  ikke	  der	  bliver	  tid	  til	  det	  –	  ikke	  så	  
dybdegående.	  Desværre	  

	  
I:	  	   Ja.	  Og	  jeg	  går	  ud	  fra	  det	  ikke	  kun	  er	  børn	  som	  er	  fra	  din	  stue?	  
	  
R:	  	  Nej.	  Jeg	  tror	  der	  er	  to	  fra	  min	  stue,	  det	  er	  blandet	  
	  
I:	  	   Ok.	  Øhmm	  ja..	  er	  der	  noget	  i	  i	  fællesskab	  i	  personalegruppen	  har	  snakket	  om	  at	  hvad	  
skal	  det	  her	  projekt	  fylde	  i	  forhold	  til	  andre	  projekter	  eller	  i	  forhold	  til	  nu	  har	  i	  jo	  ikke	  
sådan	  set	  lærerplaner	  i	  fritidshjemmet,	  men	  i	  har	  jo	  alligevel	  nogle	  rutiner	  eller	  års-‐
lærer-‐mål	  som	  i	  alligevel	  retter	  jer	  en	  smule	  efter.	  Er	  det	  noget	  i	  har	  snakket	  om,	  hvad	  
skal	  det,	  i	  hvilken	  sammenhæng	  skal	  det	  indgå	  eller	  er	  det	  bare	  carte	  blanche	  værsgo..	  

	  
R:	  	  Ja	  jeg	  tror	  det	  er	  det	  sidste	  fordi	  så	  vidt	  jeg	  ved	  kører	  vi	  ikke	  noget	  norm	  
I:	  	   Jeg	  tænker	  ikke	  så	  meget	  norm,	  men	  der	  er	  mere	  sådan	  ..	  igen	  i	  børnehaven	  der	  vil	  man	  
jo	  sige;	  vi	  har	  noget	  med	  naturfænomener..	  	  

	  
R:	  	  ..Det	  har	  vi	  ikke	  her	  
	  
I:	  	   ..	  dyrke	  det	  i	  fokus	  måske	  hvor	  jo	  fritidshjemmet	  er	  lidt	  anderledes	  jo,	  men	  øh	  men	  du	  
nævner	  nogle	  personlige	  kompetencer	  hos	  børnene	  ..	  er	  det	  nogle	  ting	  du	  har	  overvejet	  
sådan	  i	  forhold	  til	  de	  der	  mere,	  ja	  når	  man	  netop	  skal	  have	  samtale	  med	  personale	  
eller..	  med	  ens	  kollegaer	  eller..	  hvor	  det	  her	  projekt	  placerer	  sig..	  

	  
R:	  	  Det	  er	  ikke,	  jamen	  det	  er	  sådan	  lidt	  ad	  hoc	  vil	  jeg	  sige,	  for	  vi	  kører	  ikke	  efter	  
lærerplaner	  her.	  Eller	  det	  gør	  vi	  jo	  selvfølgelig	  under	  de	  9	  huse,	  men	  det	  gør	  vi	  ikke	  
specifikt	  her.	  Vi	  har	  ikke	  et	  årshjul	  der	  hedder	  at	  i	  to	  måneder	  hedder	  det	  natur	  og	  i	  to	  
måneder	  er	  det	  sport	  og	  to	  måneder	  med..	  det	  kører	  vi	  slet	  ikke	  med.	  Det	  er	  også	  derfor	  
det	  er	  blevet	  ved	  med	  at	  blive	  rykket	  det	  her	  projekt.	  Så	  det	  er	  ikke	  ..	  det	  er	  fordi	  jeg	  
brænder	  for	  det	  og	  jeg	  ville	  rigtig	  gerne	  have	  været	  i	  gang	  i	  foråret,.	  Og	  det	  håber	  jeg	  
lidt	  på	  at	  jeg	  kan	  komme	  til	  næste	  forår.	  Fordi	  det	  er	  jo	  spændende	  at	  se	  fra	  vinter	  til	  
forår	  og	  så	  de	  samme	  børn	  når	  de	  så	  er	  rykket	  op	  i	  1.klasse.	  så	  se	  sommer	  til	  efterår.	  
Den	  der	  overgang.	  Det	  var	  det	  hele	  ideen	  gik	  ud	  på.	  Men	  nu	  er	  det	  sådan	  lidt,	  nu	  måtte	  
vi	  lige	  finde	  på	  noget	  nyt	  

	  
I:	  	   Men	  tror	  du	  så,	  eller	  har	  du	  en	  forventning	  om	  at	  	  den	  progression	  der	  skal	  finde	  sted	  
hos	  børnene,	  altså	  den	  læring	  der	  er,	  at	  den	  vil	  kunne	  ses	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  eller	  
tænker	  du	  mere	  på	  naturen,	  på	  motiverne	  og..	  
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R:	  	  Nej	  her	  tænker	  jeg	  helt	  klart	  på	  børnene,	  altså	  at	  de	  får	  noget	  ud	  af	  det.	  Og	  man	  kan	  jo	  
vælge	  at	  lukke	  øjnene	  for	  det	  eller	  ej,	  men	  man	  kan	  ikke	  undgå	  at	  nu	  er	  det	  bare	  
mediernes	  tid.	  Og	  der	  kommer	  mere	  og	  mere	  af	  det,	  så	  de	  kan	  ligeså	  godt	  lære	  det	  

	  
I:	  	   Prøv	  at	  fortælle	  lidt	  mere	  om	  det	  –	  det	  med	  medierne	  
	  
R:	  	  Jamen	  altså	  det	  er	  jo..	  bare	  da	  jeg	  var	  barn,	  der	  var	  jo	  hverken	  nogen	  mobiltelefon	  eller	  
digitalkamera	  næsten,	  computer	  eller	  noget	  som	  helst..	  øhh	  og	  jeg	  kan	  huske	  da	  jeg	  var	  
10	  fik	  jeg	  mit	  første	  kamera,	  og	  det	  larmede	  af	  h	  til	  og	  det	  var	  pinligt	  at	  tage	  billeder	  
rundt	  omkring	  	  og	  det	  var	  sådan	  at	  alle	  motiverne	  blev	  sløret	  fordi	  man	  trykkede	  og	  så	  
larmede	  det	  og	  skyndte	  man	  sig	  at	  flytte	  det.	  Men	  uanset	  hvor	  man	  vender	  og	  drejer	  sig	  
så	  er	  der	  jo	  bare	  mobiltelefoner	  og	  Ipads	  og	  Ipods	  og	  alle	  de	  der	  ting	  og	  i	  stedet	  for	  at	  få	  
en	  lidt	  skæv	  indgangsvinkel	  til	  alle	  de	  her	  ting,	  så	  kan	  man	  ligeså	  godt	  lærer	  det	  rigtigt	  
fra	  starten.	  

	  
I:	  	   Hvad	  mener	  du	  med	  skæv?	  
	  
R:	  	  Jo	  f.eks.	  at	  nogen	  render	  rundt	  og	  tager	  billeder	  af	  uheldige	  situationer.	  Øhh	  fordi	  det	  er	  
meget	  upassende	  og	  det	  kan	  ligeså	  godt	  ske	  for	  en	  selv.	  Og	  det	  har	  vi	  også	  haft	  meget	  
oppe	  da	  vi	  havde	  ”fri	  for	  mobberi”	  her	  i	  efteråret,	  eller	  i	  foråret	  var	  det.	  Øhm	  netop	  det	  
med	  billeder,	  så	  vi	  ligesom	  kan	  lære	  børnene	  hvad	  er	  det	  billeder	  skal	  bruges	  til,	  give	  
dem	  et	  indblik	  i	  det.	  

	  
I:	  	   Jeg	  tror	  det	  er	  det	  for	  nu.	  Det	  er	  meget	  fint	  at	  få	  det	  helt	  på	  plads.	  Jeg	  har	  også	  tænkt	  at	  
lave	  et	  afsluttende	  interview.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  bliver	  om	  to	  uger	  eller	  og	  fire	  uger	  
når	  det	  har	  sat	  sig	  lidt.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Så	  vi	  kan	  kigge	  lidt	  tilbage	  og	  du	  kan	  se	  
hvordan	  det	  er	  gået	  og	  har	  udviklet	  sig	  undervejs.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  har	  tænkt	  på..	  
altså	  nu	  har	  du	  jo	  en	  ide	  om	  at	  tage	  billeder	  og	  redigere	  ..	  hvis	  nu	  nogle	  børn	  vil	  have	  
noget	  andet	  eller	  lave	  noget	  andet	  med	  de	  billeder,	  er	  du	  så	  åben	  for	  det?	  

	  
R:	  	  Jamen	  det	  er	  jeg	  100%	  som	  jeg	  også	  sagde	  før,	  det	  er	  ikke	  min	  vej	  det	  er	  vores.	  Det	  er	  
ikke	  mig	  der	  skal	  sætte	  stilen.	  Hvis	  de	  gerne	  vil	  have	  en	  uro	  med	  de	  her	  billeder	  
lamineret	  på,	  så	  er	  det	  det	  de	  får.	  De	  skal	  bare	  kunne	  komme	  hjem	  og	  være	  stolt	  af	  at	  de	  
selv	  har	  taget	  billederne,	  de	  har	  selv	  beskåret	  dem,	  de	  har	  selv	  ændret	  farver	  på	  dem	  
hvis	  det	  er	  det	  de	  vil.	  Og	  så	  får	  de	  det	  med	  hjem	  

	  
I:	  	   Når	  du	  siger	  ændret	  farver,	  tænker	  du	  så	  radikalt	  at	  det	  der	  er	  blå	  bliver	  rødt	  og	  så	  er	  
det	  mere	  sådan	  at	  skole	  de	  kontraster	  og	  nuancer	  og..	  

	  
R:	  	  Nej	  men	  simpelthen	  at	  give	  dem	  frit	  løb	  med	  at	  lege	  med	  billederne	  	  
	  
I:	  	   Hvad	  bruger	  i	  der	  til	  af	  program?	  
	  
R:	  	  Det	  er	  jo	  så	  det	  jeg	  skal	  til	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  ligger	  på	  computeren,	  for	  jeg	  aner	  
ikke	  hvad	  der	  ligger	  lige	  nu.	  Men	  jeg	  tror	  det	  der	  ligger	  på	  er	  Picasa	  og	  så	  må	  vi	  jo	  prøve	  
og	  få	  så	  meget	  ud	  af	  det.	  Ikke	  fordi	  man	  kan	  lave	  så	  super	  meget	  med	  Picasa	  men	  ..	  

	  
I:	  	   Mon	  ikke	  det	  er	  rigeligt?	  
	  
R:	  	  Jo	  jo	  altså	  vi	  er	  helt	  fra	  bunden	  af	  ik?	  Men	  altså	  hvis	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  få	  et	  billede	  
i	  negativ	  	  grader,	  så	  er	  det	  jo	  det	  de	  skal.	  Det	  er	  jo	  helt	  op	  til	  dem	  hvad	  de	  sætter	  fokus	  
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på	  i	  deres	  billeder.	  Men	  jeg	  havde	  tænkt	  mig	  at	  lave	  en	  mappe	  til	  hver	  af	  børnene,	  så	  de	  
har	  en	  mappe	  hver	  på	  computeren	  og	  så	  kan	  de	  lege	  med	  dem	  som	  de	  har	  lyst.	  

	  
I:	  	   Hvordan	  vil	  du	  ..	  den	  der	  instruktion..	  når	  i	  så	  kommer	  hjem	  med	  de	  der	  billeder	  så	  vil	  
der	  måske	  være	  lidt	  mere	  instruktion	  fordi	  i	  har	  med	  computer	  at	  gøre.	  Har	  du	  tænkt	  
dig	  at	  du	  vil	  tage	  dem	  alle	  sammen	  i	  rundkreds	  og	  så	  vise	  lidt	  hvad	  man	  kan	  gøre	  eller	  
vil	  du	  bare	  starte	  med	  den	  ene	  og	  så	  ”værsgo	  her	  er	  en	  række	  knapper	  som	  man	  kan	  
trykke	  på”	  eller	  hvordan	  ..	  

	  
R:	  	  Altså	  både	  og,	  først	  samle	  dem	  omkring	  bordet	  og	  så	  derefter	  øhm	  altså	  det	  jeg	  havde	  
tænkt	  mig	  for	  at	  det	  ikke	  bliver	  alt	  for	  meget	  så	  i	  hver	  deres	  mappe	  må	  de	  vælge	  5	  
billeder	  ud	  som	  de	  kan	  redigere	  og	  beskære	  som	  de	  har	  lyst	  til.	  Øhm	  på	  den	  måde	  så	  
optager	  det	  heller	  ikke	  så	  meget	  tid	  og	  så	  bliver	  det	  ikke	  langtrukken.	  Altså	  hvis	  man	  
skulle	  igennem	  25	  billeder	  så	  kan	  det	  godt	  gå	  hen	  og	  blive	  lidt	  langtrukken	  for	  hver	  
enkel	  ik	  

	  
I:	  	   Og	  du	  har	  9	  børn	  ik?	  
	  
R:	  	  Jo,	  men	  altså	  samle	  dem	  omkring	  bordet	  og	  så	  vise	  dem	  hvordan	  og	  så	  tage	  den	  enkelte	  
en	  af	  gangen.	  

	  
I:	  	   Og	  så	  vil	  du	  vise	  sådan	  her	  kan	  du	  klippe	  og	  sådan	  kan	  du	  bla	  bla	  
	  
R:	  	  mmm	  
	  
I:	  	   Hvad	  tror	  du	  det	  har	  for..	  altså	  det	  vil	  jo	  utvivlsom	  have	  en	  indflydelse	  på	  hvordan	  de	  
møder	  det	  her	  redskab	  alt	  efter	  hvad	  du	  fortæller	  det	  kan	  gøre	  har	  du	  tænkt	  på	  det?	  Er	  
du	  klar	  over	  din	  rolle	  og	  har	  du	  tænkt	  over	  hvordan	  du	  vil	  gøre?	  

	  
R:	  	  Jamen	  det	  har	  jeg,	  fordi	  nu	  er	  jeg	  meget	  sådan	  selv..	  jeg	  kan	  ikke	  få	  besked	  på	  om	  du	  
skal	  trykke	  på	  start	  og	  så	  trykke	  på	  indstillinger	  og	  så	  trykke	  på	  hvis..	  og	  så	  der	  gå	  ud	  
fra.	  Jeg	  vil	  give	  børnene	  det	  i	  hånden	  og	  sige	  og	  så	  kører	  du	  musen	  op	  til	  der	  og	  trykker	  
der,	  så	  de	  selv	  får	  lov	  til	  at	  gøre	  det	  hele.	  For	  jeg	  tror	  ikke	  på	  den	  anden	  metode	  virker,	  
det	  virker	  ikke	  for	  mig	  i	  hvert	  fald	  

	  
I:	  	   Hvad	  med	  de	  andre	  børn?	  Øhm	  hvad	  skulle	  de	  på	  samme	  tid,	  i	  har	  kun	  en	  computer	  går	  
jeg	  ud	  fra?	  

	  
R:	  	  Ja	  måske	  to.	  Øhm	  jamen	  jeg	  tænker	  at	  mange	  af	  børnene,	  de	  vil	  sikkert	  været	  drejet	  til	  
at	  stå	  bagved	  den	  der	  nu	  er	  i	  gang	  og	  se	  hvad	  han	  eller	  hun	  nu	  laver	  med	  det	  billede	  og	  
selv	  få	  ideer	  og	  ellers	  må	  de	  gerne	  lige	  have	  et	  lille	  frirum	  altså	  en	  lille	  pause	  

	  
I:	  	   På	  legepladsen	  eller?	  
	  
R:	  	  Jamen	  eller	  også	  bare	  lege	  oppe	  på	  stuen	  og	  spille	  pool	  eller	  et	  eller	  andet.	  Altså	  det	  
skal	  ikke	  være	  hårdere	  end	  det.	  Det	  skal	  være	  leg,	  det	  er	  ikke	  et	  død	  og	  pine	  projekt.	  
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Afsluttende	  Interview	  med	  Pædagog	  A	  i	  Smilehullet	  
	  
Sted/dato:	   Nivå/16.11.2012	  
Længde:	  	   32min.	  32sec.	  
Camil:	  	   	   Interviewer	  
Pædagog	  A:	  	   Respondent	  
	  
I:	  	   Hvordan	  havde	  du	  oplevet	  projektet?	  
	  
R:	   Jeg	  synes	  jo	  det	  var	  super	  fedt,	  jeg	  kunne	  godt	  have	  forsættet	  i	  flere	  uger	  og	  komme	  alle	  
børnene	  igennem.	  Også	  fordi	  at	  de	  kom..	  ny	  børn	  kom	  hver	  dag;	  er	  det	  min	  tur	  i	  dag?	  Og	  
de	  ville	  rigtig	  rigtig	  gerne	  være	  med	  til	  det,	  så	  det	  synes	  jeg	  da	  helt	  klart	  var..	  det	  var	  et	  
af	  succeskriterierne	  der	  blev	  opnået	  ved	  at	  de	  andre	  fik	  interesse	  for	  det	  og	  gerne	  ville	  
være	  med.	  Men	  jeg	  har	  så	  også	  besluttet	  at	  der	  kommer	  et	  mere	  til	  foråret..	  

	  
I:	  	   Og	  når	  det	  er	  efterår	  og	  forår	  så	  er	  det	  ligesom	  fordi	  ressourcerne	  ..	  
	  
R:	  	  Det	  er	  der	  sker	  mest	  i	  de	  to	  årstider	  
	  
I:	  	   Men	  hvor	  meget	  har	  naturen	  fyldt	  i	  forhold	  til	  de	  forestillinger	  du	  måske	  har	  i	  forhold	  
til	  børnene?	  

	  
I:	  	   Der	  synes	  jeg	  det	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  de	  har	  jo	  gået	  efter	  farver	  og	  hvad	  kan	  
man	  sige..	  modenhed	  ...ej	  det	  kan	  man	  ikke	  sige	  –	  om	  det	  er	  afblomstret	  eller	  om	  det	  er	  
friskt	  –	  det	  synes	  jeg	  de	  gik	  ret	  højt	  op	  i.	  Om	  det	  var	  noget	  nyt	  der	  var	  kommet	  eller	  om	  
det	  var	  noget	  gammelt.	  

	  
I:	  	   Så	  på	  den	  måde	  er	  det	  noget	  der	  også	  optager	  dig?	  
	  
R:	  	  Helt	  klart	  
	  
I:	  	   For	  man	  kunne	  vel	  om	  sommeren	  også	  bare	  lave	  noget	  der	  hedder	  myre	  eller..	  gå	  på	  
jagt	  efter	  dem	  eller..	  

	  
R:	  	  Det	  kunne	  man	  sagtens.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vigtigt	  for	  børnene	  at	  de	  også	  lærer	  at	  se	  
forskellen-‐	  både	  i	  naturen	  men	  også	  på	  mennesker.	  Vi	  kom	  ikke	  så	  meget	  ind	  på	  det	  
men	  lidt	  alligevel	  –	  hvis	  der	  var	  et	  blad	  der	  var	  brunt	  og	  kedeligt	  og	  visen	  så	  kunne	  det	  
godt	  være	  rigtig	  flot	  

	  
I:	  	   Kunne	  du	  tænke	  dig	  der	  var	  mere	  tid	  til	  naturlige	  samtaler	  med	  børnene..	  
	  
R:	  	  Ja,	  helt	  sikkert	  
	  
I:	  	   …	  fordi	  det	  jeg	  så	  det	  er	  jo	  tit	  at	  de	  går	  lidt	  alle	  vegne	  og	  se	  sådan	  og	  sådan	  –	  det	  kunne	  
jo	  godt	  være	  det	  kunne	  gøres	  på	  en	  anden	  måde	  

	  
R:	  	  Jeg	  synes	  vi	  fik	  rigtig	  gode	  samtaler	  da	  vi	  sad	  og	  kiggede	  på	  billederne	  med	  børnene.	  
Der	  kunne	  vi	  også	  fortælle	  hvorfor	  de	  havde	  tage	  billedet	  og	  hvad	  de	  så	  på	  billedet.	  Ja	  
den	  ene	  der	  havde	  taget	  billeder	  af	  brandengle	  
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I:	  	   Men	  hvor	  meget	  tror	  du	  at	  ressourcerne	  træder	  ind	  på	  banen..	  at	  du	  har	  lov	  at	  tage	  de	  
der	  8-‐9	  børn	  ind	  på	  en	  uge	  og	  boltre	  dig	  i	  det?	  

	  
R:	  	  Det	  har	  da	  stor	  betydning	  for	  under	  normale	  omstændigheder	  kan	  vi	  jo	  ikke	  gå	  fra	  én	  
med	  otte	  børn	  –	  det	  er	  kun	  ved	  specielle	  lejligheder,	  så	  det	  at	  kunne	  fordybe	  sig	  på	  den	  
måde	  i	  stedet	  for	  hver	  dag	  at	  have	  en	  ny	  funktion,	  for	  det	  er	  jo	  sådan	  vi	  har	  det	  her,	  at	  
man	  den	  ene	  dag	  er	  på	  legepladsen	  og	  den	  anden	  dag	  er	  man	  i	  salen	  –	  sådan	  at	  man	  
kommer	  lidt	  rundt!	  Men	  at	  kunne	  fokusere	  100%	  på	  det	  her	  projekt	  i	  to	  uger	  af	  gangen,	  
det	  har	  jo	  betydet	  så	  meget!	  

	  
I:	  	   Og	  det	  kan	  mærkes	  på	  det	  andre	  stuer	  tænker	  du?	  
	  
R:	  	  Altså,	  de	  har	  løbet	  lidt	  stærkere,	  men	  altså	  det	  skal	  til	  nogle	  gange	  når	  man	  kører	  
projekter	  

	  
I:	  	   Hvad	  tænker	  du	  er	  børnenes	  oplevelser	  af	  det	  her,	  udover	  at	  der	  er	  jo	  kommet	  en	  
begejstring	  kunne	  jeg	  se	  hos	  børnene	  og	  der	  er	  måske	  nogle	  der	  blev	  skuffede	  fordi	  det	  
ikke	  var	  deres	  tur.	  Men	  kan	  du	  sådan..	  nu	  er	  der	  gået	  nogle	  uger	  –	  er	  der	  sket	  noget	  hos	  
børnene	  synes	  du,	  har	  de	  sagt	  noget?	  

	  
R:	  	  Det	  synes	  jeg.	  Altså	  der	  er	  én	  af	  drengene	  der	  har	  fået	  sit	  eget	  kamera	  derhjemme	  og	  
han	  tager	  rigtig	  rigtig	  mange	  billeder	  og	  sidder	  og	  nørkler	  med	  dem	  på	  computeren.	  Og	  
det	  synes	  jeg	  er	  super	  fedt..	  at	  han	  også	  kan	  lære	  det	  fra	  sig	  og	  har	  lært	  sin	  mor	  lidt	  om	  
hvordan	  man	  gør	  og	  stille	  skarpt	  og	  alt	  det	  der.	  Altså	  der	  har	  været	  mange	  af	  de	  andre	  
der	  har	  været	  sådan,	  det	  var	  bare	  det	  vi	  gjorde	  og	  så	  laver	  vi	  noget	  ny	  nu.	  Men	  jeg	  tror	  
da	  vi	  har	  nået	  et	  par	  børn	  og	  et	  der	  

	  
I:	  	   Men	  hvad	  så	  med	  det	  med	  naturen	  du	  taler	  om,	  det	  med	  mennesker	  du	  taler	  om	  –	  har	  
det..	  det	  pædagogiske	  indhold,	  er	  der	  noget	  der	  har	  plantet	  sig	  eller?	  

	  
R:	  	  Det	  synes	  jeg,	  fordi	  de	  ..	  jamen	  tit	  når	  vi	  er	  på	  legepladsen	  eller	  når	  vi	  er	  herinde..	  ejj	  det	  
ligner	  et	  godt	  billede,	  fordi	  der	  er	  sådan	  og	  sådan	  og	  farver	  og	  sådan.	  Så	  jeg	  synes	  det	  
har	  ramt	  hvor	  det	  skulle	  

	  
I:	  	   Ok..	  så	  hvad	  er	  det	  det	  gør?	  Ser	  de	  anderledes?	  Lægger	  de	  anderledes	  mærke	  til	  tingene	  
eller?	  

	  
R:	  	  Jeg	  tror	  de	  lægger	  mere	  mærke	  til	  hvordan	  tingene	  er..	  også	  når	  vi	  laver	  forskellige	  ting	  
–	  wii	  for	  eksempel,	  eii	  hvor	  danser	  hun	  mærkeligt	  men	  hun	  har	  det	  sjovt.	  Og	  ændre	  sin	  
tankegang	  med	  det	  kan	  godt	  være	  der	  noget	  der	  er	  kedeligt	  og	  trist,	  men	  det	  er	  ikke	  
sikkert	  det	  er	  kedeligt	  og	  trist	  for	  alle..	  

	  
I:	  	   Der	  oplever	  du	  måske	  forskellen	  på	  de	  børn	  der	  var	  med	  og	  dem	  der	  ikke	  var	  med?	  
	  
R:	  	  Ja	  helt	  sikkert	  
	  
I:	  	   Hvad	  med..	  tror	  du	  at	  kameraet	  som	  medie	  egner	  sig	  godt	  til	  dette	  her	  og	  den	  måde	  de	  
her	  fire	  dage	  var	  struktureret	  på	  eller	  kunne	  du	  forestille	  dig	  at	  andre	  måder	  at	  komme	  
hinanden	  tæt	  på	  –	  Måske	  have	  nogle	  samtaler	  hvor	  det	  kunne	  have	  samme	  effekt	  eller..	  
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R:	  	  Det	  kunne	  det	  givet..	  men	  nu	  var	  det	  foto	  jeg	  ville	  i	  gang	  med	  og	  det	  har	  jeg	  ville	  siden	  
jeg	  startede	  men	  der	  har	  bare	  ikke	  været	  plads	  og	  tid	  til	  det.	  Fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  
anderledes	  måde	  at	  børn	  kan	  fortælle	  en	  historie	  på,	  end	  bare	  at	  fortælle.	  

	  
I:	  	   Hvad	  er	  der	  anderledes	  synes	  du?	  
	  
R:	  	  Jamen	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  rigtig	  fedt	  at	  kunne	  se	  tingene	  i	  
børnehøjde,	  fordi	  meget	  tit	  så	  kommer	  de	  og	  siger	  neeej	  se	  der	  er	  et	  blad	  der	  er	  flot	  –	  
og	  der	  er	  man	  bare	  som	  voksen	  tilbøjelig	  til	  at	  sige:	  nej	  det	  er	  visent!	  Og	  ligesom	  
negligere	  det	  de	  synes	  er	  rigtig	  rigtig	  godt,	  men	  på	  den	  måde	  at	  lade	  dem	  sige	  det	  er	  det	  
her	  der	  er	  flot	  og	  på	  den	  måde	  sidde	  i	  baggrunden	  og	  sige	  det	  har	  du	  faktisk	  ret	  i	  og	  det	  
er	  dit	  syn	  der	  tæller	  lige	  nu.	  

	  
I:	  	   Føler	  du	  så	  du	  har	  ændret	  dig	  i	  denne	  proces?	  	  
	  
R:	  	  Jamen	  det	  har	  jeg	  måske	  også,	  men	  jeg	  havde	  jo	  de	  tanker	  til	  at	  starte	  med.	  At	  selvom	  i	  
voksnes	  øjne	  ikke	  er	  særlig	  pæne,	  så	  kan	  de	  altså	  godt	  være	  i	  børnehøjde..	  men	  jo	  det	  
synes	  jeg	  da	  –	  det	  har	  været	  rigtig	  spændende	  at	  se	  hvad	  de	  har	  taget	  billeder	  af.	  Og	  der	  
var	  jo	  rigtig	  mange	  der	  blev	  ved	  med,	  må	  jeg	  ikke	  godt	  tage	  et	  billede	  af	  dig?	  Og	  så	  få	  
printet	  det	  ud,	  hvor	  jeg	  har	  været	  ..	  nej,	  det	  skal	  i	  ikke	  altså..	  men.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  
har	  ændret	  mig…	  mjoo	  man	  kan	  godt	  sige	  jeg	  har	  fået	  et	  ny	  syn	  på	  børnesyn	  

	  
I:	  	   Men	  du	  har	  måske	  fået	  bekræftet	  noget	  du	  troede?	  
	  
R:	  	  Ja	  for	  det	  er	  jo	  fantastisk	  at	  se	  de	  her	  skæve	  billeder	  –	  for	  hvis	  jeg	  feks.	  Tager	  et	  billede	  
skal	  det	  være	  knivskarpt	  og	  det	  skal	  være	  snorrelige	  og	  det	  skal	  bare	  være	  det	  perfekte	  
billede.	  Men	  at	  se	  hvad	  de	  har	  taget	  billeder	  af,	  vind	  og	  skæve	  billeder	  og	  uskarpe	  og	  
simpelthen	  bare	  at	  kunne	  lave	  det	  om	  til	  noget	  som	  simpelthen	  bare	  ser	  knaldgodt	  ud	  –	  
så	  behøver	  motivet	  måske	  ikke	  at	  være	  helt	  perfekt.	  

	  
I:	  	   Så	  kunne	  du	  forestille	  det	  at	  det	  der	  måske	  er	  ligeså	  vigtig	  er	  lige	  når	  billedet	  bliver	  
taget,	  mere	  som	  et	  medium	  for	  at	  huske	  det	  –	  kunne	  man	  sige	  det?	  For	  det	  var	  min	  
oplevelse	  engang	  imellem.	  For	  egentlig	  gik	  de	  ikke	  særlig	  meget	  op	  i	  billedet,	  men	  den	  
lille	  fortælling	  eller	  hvad	  der	  nu	  var.	  

	  
R:	  	  Ja	  
	  
I:	  	   Den	  der	  autonomitet	  –lad	  os	  bare	  kalde	  det	  det	  som	  børnene	  har	  med	  at	  tage	  billeder,	  
det	  er	  deres	  vinkel	  man	  tager.	  Hvordan	  står	  det	  sammen	  i	  forhold	  til	  at	  du	  skal	  sige,	  her	  
går	  vi	  fra	  vejen	  og	  her	  må	  vi	  ikke	  tage	  billeder.	  Du	  bliver	  jo	  nødt	  til	  i	  en	  pædagogisk	  
forstand	  være	  sikker	  på	  at	  alle	  børn	  er	  med	  og	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  kommer	  til	  skade	  
osv…	  bla	  bla	  er	  det	  ikke	  lidt	  en	  kompromis	  man	  går	  igennem	  eller	  hvordan	  oplever	  du	  
den	  situation?	  

	  
R:	  	  Jo	  det	  er	  rigtig	  nok	  at	  –	  altså	  meningen	  var	  at	  de	  skulle	  tage	  billeder	  af	  det	  de	  gerne	  
ville	  og	  mange	  af	  de	  ting	  jeg	  spurgte	  de	  om	  hvad	  de	  ville	  tage	  billeder	  af,	  det	  fandt	  de	  så	  
heldigvis	  på	  vejen.	  Men	  det	  havde	  måske	  været	  nemmere	  at	  slippe	  dem	  løs	  på	  
legepladsen	  i	  x-‐antal	  minutter	  fordi	  det	  var	  da	  ikke	  rigtig	  frie	  rammer	  –	  ikke	  når	  man	  
går	  på	  veje	  osv.	  Herude	  (på	  legepladsen)	  der	  ville	  der	  nok	  ikke	  ske	  noget	  og	  måske	  
kunne	  de	  gå	  to	  og	  to	  og	  snakke	  om	  tingene.	  Særligt	  turen	  ned	  til	  søen	  var	  der	  mere	  
mulig	  for	  at	  de	  grupperede	  og	  de	  gik	  rundt	  og	  snakkede	  om	  forskellige	  ting,	  så	  lige	  den	  
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tur	  synes	  jeg	  det	  fungerede	  meget	  godt.	  Men	  ellers	  ikke	  for	  de	  var	  jo	  i	  alle	  retninger	  og	  
de	  skulle	  være	  ved	  mig	  ik?	  

	  
I:	  	   Hvordan	  tænker	  du	  rent	  i	  forhold	  til	  deres	  billeder..	  de	  havde	  jo	  nævnt	  at	  de	  gerne	  ville	  
tage	  billeder	  af	  blomster	  og	  skyer..	  jeg	  har	  lagt	  mærke	  til	  da	  vi	  gik	  kunne	  du	  også	  finde	  
på	  at	  sige:	  neii	  sikke	  en	  fin	  blomst,	  hvordan	  tror	  du	  det	  du	  har	  sagt	  også	  i	  forhold	  til	  den	  
viden	  du	  har	  og	  den	  reaktion	  på	  det	  de	  rent	  faktisk	  tog	  billeder	  af..	  tro	  du	  der	  er	  en	  
sammenhæng?	  

	  
R:	  	  Overhovedet	  ikke..	  jeg	  sagde	  man	  kunne	  også	  tage	  billeder	  af	  det	  her..	  men	  der	  er	  ikke	  
nogle	  der	  har	  valgt	  de	  der	  billeder.	  De	  har	  taget	  massere	  af	  billeder,	  men	  det	  er	  ikke	  
nogle	  af	  dem	  de	  har	  valgt	  til	  deres	  færdige	  produkt,	  altså	  der	  har	  de	  jo	  virkeligt	  siddet	  
og	  overvejet	  og	  valgt	  det	  netop	  de	  synes..	  og	  det	  kan	  godt	  være	  jeg	  er	  kommet	  med	  
indspark	  til	  noget	  men	  det	  er	  ikke	  det	  de	  har	  valgt	  til	  sidst,	  så	  jeg	  tror	  ikke	  
sammenhængen	  er	  så	  stor	  

	  
I:	  	   De	  her	  endelige	  fire	  billeder,	  hvor	  er	  de	  så..	  i	  forhold	  til	  den	  proces	  som	  de	  gik	  igennem	  
de	  dage	  og	  så	  skulle	  de	  lægge	  farver	  på..	  altså	  det	  endelige	  produkt	  i	  forhold	  til	  
processen,	  har	  du	  gjort	  dig	  nogle	  tanker	  om	  det	  eller?	  Har	  du	  nogen	  kommentarer	  til	  
det?	  

	  
R:	  	  Jeg	  synes	  det	  var	  super	  fedt	  at	  se	  de	  blev	  så	  super	  glade	  for	  deres	  produkt	  og	  mange	  af	  
dem	  er	  også	  kommet	  tilbage	  og	  sagt	  at	  det	  hænger	  derhjemme	  og	  jeg	  ser	  på	  det	  hver	  
dag.	  Og	  give	  dem	  den	  mulighed	  for	  bare	  at	  gå	  fuldstændig	  amok	  med	  de	  der	  billeder,	  
det	  tror	  jeg	  har	  givet	  dem	  det	  meste..	  

	  
I:	  	   For	  mig	  var	  det	  ligesom	  to	  faser	  i	  hele	  processen.	  Det	  at	  tage	  billederne	  og	  det	  at	  kigge	  
på	  billederne	  og	  manipulere	  med	  dem.	  Er	  der	  noget	  du	  vil	  gøre	  andeledes	  næste	  gang	  
eller	  giver	  det	  mening	  at	  tage	  nogle	  billeder	  og	  så	  kaster	  man	  farverne..?	  

	  
R:	  	  ..	  jeg	  synes	  det	  giver	  mening	  fordi	  det	  kan	  godt	  være	  at	  de	  har	  taget	  et	  billede	  på	  deres	  
måde,	  men	  når	  de	  så	  lægger	  farver	  på	  så	  er	  det	  jo	  også	  et	  syn	  på	  hvad	  de	  synes	  ville	  
være	  det	  perfekte-‐	  for	  hvis	  der	  var	  Andy	  Warhol	  farver	  ude	  i	  naturen	  så	  havde	  de	  nok	  
taget	  billederne	  og	  printet	  det	  ud	  med	  det	  samme	  –	  men	  det	  at	  det	  kunne	  skrue	  op	  og	  
ned	  for	  farverne	  og	  gøre	  tingene	  skarpere	  og	  utydelige	  ..	  de	  billeder	  er	  så	  individuelle	  
fordi	  de	  har	  kunne	  sidde	  og	  tosse	  rundt	  med	  dem.	  De	  har	  skabt	  det	  som	  de	  synes	  var	  
det	  perfekte	  billede	  og	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  lave	  noget	  om	  næste	  gang.	  

	  
I:	  	   Er	  der	  andre	  kommentarer	  omkring	  børnenes	  oplevelse	  på	  den	  del	  hvor	  man	  sidder	  
ved	  computeren	  og	  tæsker	  rundt..	  er	  der	  nogle	  oplevelser	  der	  hat	  lagt	  sig	  på	  din	  
harddisk?	  

	  
R:	  	  Jeg	  synes	  det	  var	  rart	  at	  se	  nogle	  af	  de	  børn	  vi	  synes	  er	  meget	  flagrende	  som	  bare	  
fokuserede	  100%	  når	  de	  sad	  foran	  computeren	  og	  gjorde	  det..	  at	  se	  dem	  sidde	  og	  havde	  
det	  sjovt	  koncentreret,	  det	  synes	  jeg	  har	  givet	  mig	  meget.	  Og	  det	  var	  jo	  også	  det	  jeg	  
gerne	  ville	  opnår	  med	  lige	  de	  børnegrupper	  jeg	  har	  valgt	  –	  altså	  der	  var	  noget	  inden	  i	  
der	  skulle	  fri	  

	  
I:	  	   Og	  det	  lykkedes?	  
	  
R:	  	  Ja	  det	  synes	  jeg.	  At	  jeg	  havde	  valgt	  to	  eller	  tre	  hvor	  jeg	  tænkte	  det	  bliver	  en	  kamp..	  men	  
det	  har	  været	  så	  godt.	  Og	  jeg	  har	  fået	  et	  nyt	  syn	  på	  adfærd	  men	  også	  på	  børnene,	  fordi	  
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jeg	  havde	  set	  at	  der	  er	  mere	  end	  kun	  det	  der	  flagren	  rundt.	  Så	  det	  har	  været	  en	  kæmpe	  
succes	  synes	  jeg	  

	  
I:	  	   Vi	  snakkede	  også	  om	  0.	  Og	  1.	  Undervejs.	  Er	  der	  nogle	  afsluttende	  tanker	  om	  dette?	  I	  
forhold	  til	  aldersgruppe	  

	  
R:	  	  Der	  var	  nogle	  i	  0.	  Klasse	  der	  tog	  det	  meget	  seriøst	  men	  kun	  en	  eller	  to	  der	  tog	  det	  til	  sig	  
–	  men	  dem	  i	  1.	  Klasse	  tog	  det	  meget	  seriøst	  

	  
I:	  	   Efterlyser	  du	  en	  modenhed	  eller	  er	  det	  ok	  at	  nogle	  var	  måske	  ikke	  helt	  er	  på	  ..	  bla	  bla	  er	  
det	  lige	  meget	  om	  det	  har	  en	  vis	  modenhed?	  

	  
R:	  	  Jeg	  vil	  sige	  det	  er	  lige	  meget	  med	  modenheden	  men	  jeg	  tror	  at	  forberedelsestiden	  skal	  
være	  lidt	  længere	  med	  0.klasse.	  fordi	  det	  var	  meget	  med	  at	  tage	  nogle	  billeder	  og	  så	  var	  
der	  nogle	  der	  tog	  600	  billeder	  af	  ikke	  rigtig	  noget..	  og	  skulle	  sidde	  og	  lægge	  billederne	  
ind	  og	  selvfølgelig	  der	  var	  nogle	  der	  var	  rigtig	  gode	  og	  fokuserede	  på	  det	  men	  det	  
virkede	  ikke	  som	  om	  det	  gik	  ligeså	  meget	  op	  i	  det	  

	  
I:	  	   Hvordan	  fornemmer	  du	  det..	  er	  det	  samtalen	  der	  mangler	  eller?	  
	  
R:	  	  Jamen	  jeg	  tror	  mest	  det	  er	  forberedelse	  –	  for	  hvis	  jeg	  havde	  sat	  dem	  ned	  en	  uge	  
forinden	  og	  sagt	  sådan	  og	  sådan	  så	  kunne	  de	  gå	  og	  vende	  sig	  til	  tanke.	  Men	  det	  vi	  gjorde	  
..	  vi	  gik	  bare	  i	  gang,	  det	  var	  for	  pludseligt	  og	  det	  tror	  jeg	  ikke	  de	  mindre	  børn	  kan	  
kapere	  –	  de	  skal	  have	  noget	  mere	  forberedelse	  

	  
I:	  	   Ser	  du	  en	  udfordring	  i	  at	  børnene	  selv	  skal	  levere	  varen	  i	  sådan	  et	  projekt	  hvor	  tit	  og	  
ofte	  er	  børnene	  vandt	  til	  at	  tingene	  næsten	  sker	  af	  sig	  selv	  og	  det	  er	  her	  er	  måske	  mere	  
krævende..	  kan	  du	  mærke	  det	  kræver	  noget	  mere	  af	  børnene	  på	  den	  måde?	  

	  
R:	   Nej	  det	  gør	  det	  egentlig	  ikke	  fordi	  det	  handler	  jo	  om	  at	  gøre	  det	  til	  en	  leg	  og	  hvis	  man	  
ikke	  overlevere	  legen	  på	  en	  god	  så	  tror	  jeg….	  	  

	  
I:	  	   Kan	  de	  selv	  lege	  legen	  eller	  hvad	  er	  din	  rolle?	  
	  
R:	  	  De	  kan	  sagtens	  selv	  lege	  legen	  –	  der	  ville	  det	  så	  bare	  ikke	  være	  en	  gåtur	  
	  
I:	  	   Men	  tror	  du	  at	  du	  skal	  sætte	  legen	  i	  gang?	  
	  
R:	  	  Hvis	  jeg	  fremlagde	  at	  der	  var	  et	  kamera	  så	  ville	  de	  stå	  i	  kø	  
	  
I:	  	   Fordi	  det	  er	  sjovt?	  
	  
R:	  	  Det	  er	  super	  sjovt	  –	  det	  har	  vi	  gjort	  før,	  altså	  ladet	  børnene	  tage	  billeder	  i	  en	  halv	  time..	  
og	  det	  bliver	  fede	  billeder..	  meget	  surrealistiske	  men	  sjove..	  og	  så	  påtænker	  vi	  at	  købe	  
et	  kamera	  her	  til..	  sådan	  et	  der	  ligner	  en	  fartmåler..	  	  

	  
I:	  	   Et	  filmkamera	  ik?	  
	  
R:	  	  Jo..	  men	  det	  vil	  vi	  købe	  så	  de	  kan	  behandle	  det	  selv..	  	  de	  andre	  er	  sådan	  lidt..	  Ulla	  fik	  sig	  
en	  overraskelse	  da	  et	  barn	  kom	  og	  sagde	  øjet	  kigger	  på	  mig..	  fordi	  han	  tvang	  de	  der	  
linseting	  fra	  hinanden	  ..	  og	  fik	  fra	  den	  dag	  turde	  hun	  ikke	  lade	  ..	  hvor	  man	  	  kan	  sige	  de	  
andre	  var	  ikke	  skide	  gode	  men	  de	  kunne	  tåle	  det	  meste..	  
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I:	  	   Jeg	  tror	  det	  hedder	  tough	  cam..	  kan	  det	  passe?	  
	  
R:	  	  Ja	  det	  kan	  godt	  være,	  det	  er	  sådan	  et	  der	  kan	  	  
	  
I:	  	   Er	  der	  noget	  du	  vil	  gøre	  anderledes?	  Har	  du	  fået	  inspiration	  til	  nye	  projekter?	  
	  
R:	  	  Nej	  det	  tænker	  jeg	  egentlig	  ikke	  –	  jeg	  ser	  ikke	  tilbage	  på	  det	  med	  den	  tanke	  at	  vi	  skulle	  
have	  gjort	  det	  anderledes.	  Måske	  være	  lidt	  mere	  klar	  på	  om	  børnene	  gider	  det	  her.	  For	  
jeg	  kunne	  godt	  mærke	  at	  der	  var	  nogle	  der	  ikke	  havde	  lysten	  og	  så	  synes	  jeg	  ikke	  de	  
skal	  tvinges	  –	  så	  det	  er	  nok	  det	  eneste	  jeg	  ville	  gøre	  anderledes.	  

	  
I:	  	   Sådan	  er	  det	  jo	  også	  i	  fritidshjem,	  alt	  er	  jo	  frivilligt	  
	  
R:	  	  Det	  er	  det	  nemlig,	  men	  altså	  de	  havde	  også	  muligheden	  for	  at	  sige	  nej.	  Men	  jeg	  tror	  det	  
er	  de	  færreste	  der	  får	  en	  invitation	  til	  at	  være	  med	  til	  noget	  og	  så	  siger	  nej	  før	  de	  har	  
prøvet	  det.	  Så	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvordan	  jeg	  skulle	  gøre	  det	  anderledes..	  ja..	  bare	  være	  
sikker	  på	  der	  var	  nogle	  der	  havde	  lysten	  til	  det	  ik..	  og	  så	  selvfølgelig	  at	  de	  digitale	  
medier	  vi	  har	  til	  rådighed	  de	  skal	  fungere	  ordentlig	  ik?	  Ha	  ha	  

	  
I:	  	   Nu	  bliver	  der	  vist	  også	  købt	  kortlæsere	  til	  alle	  huse..	  	  
	  
R:	  	  Det	  værste	  er	  ik..	  at	  vi	  har	  ingen	  derovre..	  det	  anede	  jeg	  ikke..	  men	  det	  har	  jeg	  så	  lært	  
	  
I:	  	   Din	  egen	  pædagogiske	  praksis	  –	  har	  den	  på	  nogen	  måde	  ændret	  sig	  eller	  forstærket	  i	  
noget	  i	  forhold	  til	  hele	  forløbet?	  	  

	  
R:	  	  Det	  var	  en	  forløsning	  at	  få	  lov	  til	  det	  og	  jeg	  vil	  sige	  jo	  det	  har	  ændret	  mig..	  for	  faktisk	  før	  
vi	  gik	  i	  gang	  der	  magtede	  jeg	  det	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  kunne	  ikke	  overskue	  at	  køre	  det	  her	  
projekt	  og	  jeg	  havde	  også	  sådan	  lidt,	  hvilke	  forventninger	  er	  der	  til	  mig	  fra	  huset	  her,	  
fra	  forældrene,	  fra	  dig	  –	  jeg	  vidste	  ikke	  helt	  hvordan	  og	  hvorledes.	  Så	  fredag	  havde	  jeg	  
det	  sådan	  det	  kan	  jeg	  sgu	  ikke.	  Men	  efterhånden	  som	  dagene	  gik	  så	  fik	  jeg	  lidt	  mere	  
selvtillid,	  fordi	  jo	  gu	  fanden	  kan	  jeg	  klare	  det	  her	  og	  det	  skal	  nok	  blive	  godt	  og	  ligesom	  
styrke	  ig	  selv	  i	  at	  det	  er	  ikke	  noget	  nederlag	  og	  det	  bliver	  ikke	  gjort	  værre	  fordi	  jeg	  kun	  
er	  medhjælper	  altså..	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare	  men	  dem	  i	  huset	  her	  der	  laver	  noget,	  
det	  er	  pædagogerne	  og	  der	  er	  jeg	  jo	  kommet	  ind	  og	  har	  altid	  kun	  været	  medhjælper..	  
hierarkiet	  har	  været	  meget	  stort,	  der	  er	  et	  meget	  stort	  spring	  –	  så	  at	  jeg	  lige	  pludselig	  
har	  ansvaret	  for	  det	  her	  projekt	  og	  det	  var	  mig	  der	  skulle	  det,	  det	  kunne	  godt	  lige	  
skræmme	  mig	  for	  	  hvad	  nu	  hvis	  jeg	  ikke	  gør	  det	  godt	  nok..	  	  

	  
I:	  	   Men	  alligevel	  er	  du	  stuepædagog?	  
	  
R:	  	  Det	  er	  jeg..	  altså	  det	  er	  jeg	  så	  blevet..	  men	  jeg	  vil	  også	  sige	  at	  børnene	  har	  jo	  gjort	  det	  
meste,	  jeg	  har	  jo	  sådan	  set	  bare	  skulle	  være	  der	  og	  guide	  og	  det	  har	  ikke	  ..	  der	  er	  ikke	  
nogen	  der	  kan	  komme	  og	  sige	  bagefter	  at	  produktet	  ikke	  blev	  godt	  for	  det	  er	  ikke	  mig	  
der	  lavede	  produktet	  det	  er	  børnenes	  eget	  projekt	  det	  her..	  så	  det	  var	  en	  kæmpe	  
forløsning	  at	  det	  så	  var	  overstået	  med	  kæmpe	  succes.	  Børnene	  var	  glade	  og	  jeg	  var	  glad	  
og	  der	  var	  egentlig	  ikke	  nogen	  der	  satte	  tvivl	  på	  evnerne	  til	  dette	  projekt,	  men	  det	  var	  
bare	  før	  børnene	  gik	  i	  gang,	  der	  kunne	  jeg	  godt	  være	  lidt	  skræmt.	  Så	  jo	  det	  har	  da	  
ændret	  mig,	  det	  synes	  jeg.	  

	  
I:	  	   Var	  der	  flere	  forældre	  der	  har	  henvendt	  sig	  eller?	  
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R:	  	  Jamen	  det	  synes	  jeg	  –	  nogle	  af	  dem	  der	  egentlig	  ikke	  gad	  de	  er	  da	  kommet	  
efterfølgende	  og..	  

	  
I:	  	   Altså	  børnene?	  
	  
R:	   Ja	  børnene..	  de	  er	  kommet	  efterfølgende	  kommet	  og	  sagt	  at	  det	  hænger	  derhjemme	  og	  
vi	  snakker	  om	  det	  næsten	  hver	  dag.	  Sååå	  

	  
I:	  	   Perfekt	  
	  
R:	  	  Ja	  det	  synes	  jeg	  
	  
I:	  	   Er	  der	  noget	  du	  har	  lyst	  til	  at	  sige?	  
	  
R:	  	  Hvordan	  har	  du	  oplevet	  det	  hele	  og	  kan	  du	  bruge	  det	  til	  noget?	  
	  
I:	  	   Jeg	  er	  jo	  ikke	  vant	  til	  det..	  på	  den	  ene	  måde	  er	  jeg	  jo	  vant	  til	  som	  dig	  også	  som	  
medhjælper.	  Det	  er	  en	  ting	  en	  anden	  ting	  det	  er	  i	  forhold	  til	  det	  arbejde	  jeg	  har	  som	  
konsulent	  for	  børnehusene	  Nivå	  og	  børnehusene	  Kokkedal	  så	  har	  jeg	  ligesom	  haft	  en	  
dialog	  med	  mange	  ..	  bæa	  Ulla	  herfra	  og	  det	  er	  da	  egentlig	  lidt	  skævt	  at	  jeg	  sagde	  til	  dig	  ..	  
hey	  må	  jeg	  bare	  være	  med	  fordi	  jeg	  havde	  ..	  den	  kørte	  lidt	  på	  skinner	  for	  jeg	  havde	  
egentlig	  troet	  det	  var	  den	  anden	  Ulla	  der	  skulle	  i	  gang	  med	  projektet	  i	  kølevandet	  af	  det	  
vi	  lavede	  til	  workshop..	  så	  fandt	  jeg	  ud	  af	  det	  var	  dig..	  nå	  fint	  nok	  jeg	  spørger	  dig	  bare..	  
jeg	  kom	  bare	  til	  at	  tænke	  på	  det	  var	  lidt	  pågående	  ..	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  har	  sat	  sig	  lidt	  
hos	  dig	  og	  også	  mig.	  Jeg	  havde	  måske	  en	  underlig	  rolle	  –	  eg	  er	  ikke	  vant	  til	  den	  rolle	  
hvor	  jeg	  bare	  tøffer	  lidt	  rundt	  uden	  at	  sige	  noget.	  Jeg	  har	  jo	  læst	  lidt	  litteratur,	  man	  
bliver	  opfattet	  meget	  specielt	  når	  man	  hverken	  er	  barn,	  forældre	  eller	  pædagog.	  Nu	  var	  
jeg	  så	  også	  Livs	  far..	  det	  var	  egentlig	  kun	  et	  par	  stykker	  der	  kendte	  mig	  ..	  så	  man	  er	  
sådan	  en	  mellemting,	  så	  på	  den	  måde	  er	  jeg	  også	  kommet	  i	  kontakt	  med	  børnene,	  jeg	  
har	  snakket	  med	  børnene,	  fjollet	  med	  børnene	  og	  hvad	  man	  nu	  ellers	  gør.	  Jeg	  har	  sådan	  
ikke	  ville	  sige	  sige	  noget	  men	  jeg	  har	  heller	  ikke	  ville	  være	  pædagog	  og	  irettesætte	  
dem..	  det	  er	  en	  underlig	  rolle,	  men	  egentlig	  også	  ret	  befriende	  og	  det	  har	  givet	  mig	  
rigtig	  meget	  men	  jeg	  har	  også	  tænkt	  meget	  over	  hvordan	  ..	  børn	  er	  jo	  ikke	  særlig	  gode	  
til	  at	  lægge	  ord	  på	  hvordan	  de	  har	  det,	  hvad	  de	  ser	  og	  hvad	  de	  går	  op	  i,	  det	  kommer	  hist	  
og	  pist,	  det	  ved	  vi	  alle	  sammen..	  så	  hvordan	  kan	  man	  som	  voksen	  afgøre	  hvad	  der	  er	  
ægte	  for	  et	  barn	  og	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  et	  barn	  og	  jeg	  havde	  tænkt	  kan	  billederne	  
gøre	  det..	  kunne	  det	  blive	  til	  deres	  talerør	  i	  en	  given	  situation	  og	  det	  er	  jo	  klart	  at	  når	  
det	  er	  bør,	  så	  vare	  det	  ikke	  for	  evigt..	  altså	  to	  min	  efter	  har	  det	  ændret	  sig.	  Så	  på	  den	  
måde	  har	  det	  været	  spændende	  at	  se	  hvad	  kommer	  der	  ud	  af	  det	  ..	  både	  hvordan	  er	  
processen,	  hvad	  kommer	  der	  ud	  af	  det	  og	  hvordan	  har	  du	  det	  med	  det	  og	  hvordan	  vil	  
du	  opføre	  dig	  i	  alt	  det	  her.	  Det	  har	  været	  rigtig	  spændende.	  Og	  hvad	  kan	  man	  sige,	  det	  
har	  jo	  ikke	  været	  rigtigt	  op	  til	  mig	  at	  gå	  hen	  og	  bedømme	  det	  men	  jeg	  synes	  det	  jeg	  har	  
oplevet	  var	  meget	  det	  du	  også	  siger	  at	  der	  er	  mange	  sammenfald	  i	  hvordan	  vi	  godt	  kan	  
acceptere	  og	  godtage	  børnenes	  både	  syn	  på	  livet	  eller	  på	  vores	  omgivelser	  men	  også	  en	  
selvforståelse..	  altså	  selvfølgelig	  har	  de	  ..	  giver	  de	  udtryk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  og	  det	  
er	  jo	  også	  fint	  nok	  og	  selvom	  billedet	  er	  rystet,	  så	  har	  det	  et	  eller	  andet	  i	  sig	  og	  måske	  
netop	  også	  en	  fortælling	  omme	  bag	  sig..	  så	  det	  har	  egentlig	  givet	  mig	  rigtig	  meget.	  En	  
bekræftelse	  i	  at	  jo	  selvfølgelig..	  det	  kan	  godt	  være	  billedet	  er	  rystet	  men	  det	  er	  trods	  alt	  
også	  en	  måde	  at	  gengive	  et	  øjeblik	  på	  eller	  gøre	  sig	  klog	  på	  sit	  eget	  liv.	  Det	  var	  
spændende	  at	  følge	  (…)	  
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Side	  1	  

	  
Side	  2	   Side	  3	  
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Side	  4	   Side	  5	  

	  
Side	  6	   Side	  7	  
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Side	  8	   Side	  9	  
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Side	  12	   Side	  13	  

	  
Side	  14	  
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10.2. Bilag case 2: Kaspo 

• Etnografisk strategi 

• Interviewguide 

• Orientering til forældre 

• Transskription af interviews 

• Feltnoter 
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Etnografisk	  strategi	  

Case	  2:	  Medieprojekt	  i	  Kaspoline	  (fritidshjem)	  

 

Projektets	  indhold:	  

Medieprojekt	  med	  ca.	  20	  børn	  fra	  1.	  og	  2.	  klasse,	  fortolker,	  bygger	  videre	  på	  eller	  søger	  
nye	  udtryk	  af	  deres	  malerier	  med	  digitale	  medier.	  Arbejdet	  forgår	  alene	  eller	  i	  grupper.	  
	  
Udstyr:	  
Digital	  kamera:	  Kaspo	  
iPad:	  Kaspo,	  Camil	  
Digital	  mikroskop:	  Kaspo,	  Camil	  
	  
Min	  Rolle:	  
Observation,	  interviews,	  igangsætter/fasciltator	  
	  
Sted:	  
Kaspo/Kaspoline	  (Fritidshjem	  i	  Karlebo)	  
Pædagog	  B	  (Pædagog)	  
	  
Udvælgelse	  af	  børn	  sker	  i	  fællesskab	  mellem	  Pædagog	  A	  og	  mig	  
	  
Periode:	  
Uge	  (40/41)	  44,	  45,	  46	  og	  47/48	  (49-‐51)	  
	  
Adgang	  til	  felten:	  

• Igennem	  mit	  arbejde	  med	  digitalisering	  
• Katija	  og	  jeg	  snakker	  godt	  sammen,	  har	  en	  god	  kemi	  og	  deler	  mange	  synspunkter	  

	  
Stedets	  betydning	  /	  personernes	  roller:	  

• Rummets/stedets	  formål:	  frivilligheds	  princip;	  værkstedet,	  opnår	  som	  deltager	  i	  
projektet	  en	  anden	  status	  (kropssprog).	  

• Karrieremuligheder/status:	  For	  børnene:	  en	  voksen	  udefra;	  pædagog:	  studerende	  
med	  faglig	  viden	  

• Roller/legitimitet:	  jeg	  har	  legitimeret	  min	  rolle	  ift.	  at	  min	  tilstedeværelse	  indgår	  i	  
en	  større	  proces	  (speciale)	  som	  er	  anerkendt.	  

• Hvordan	  reagerer	  Pædagog	  B	  på	  min	  tilstedeværelse?	  Taler	  hun	  til	  mig?	  Ignorerer	  
hun	  mig?	  

	  
Etiske	  overvejelser:	  
Udfordringer:	  	  

• Min	  tilstedeværelse	  
• Billeder	  af	  børn	  
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• Min	  dobbeltrolle:	  etnograf	  og	  tilrettelægger/pædagog	  
• Bevarelse	  af	  børns/pædagogers	  identitet	  

Løsning:	  
• Information	  til	  forældre	  om	  min	  tilstedeværelse	  
• Indhentning	  af	  forældretilladelser	  om	  publicering	  af	  foto	  af	  nærbilleder	  af	  børn	  
• Give	  børn/pædagoger	  en	  ”anden”	  identitet	  

	  
Forskningsspørgsmål:	  

• Hvordan	  kommer	  børns	  leg	  og	  andre	  uformelle	  aktiviteter	  med	  og	  omkring	  
digitale	  medier	  til	  udtryk?	  

• Hvilke	  æstetiske	  bedrifter	  opstår	  der	  i	  børnenes	  leg	  eller	  aktivitet?	  
• Hvilken	  rolle	  spiller	  pædagogerne	  i	  børnenes	  leg	  og	  uformelle	  læringsaktiviteter	  

ved	  brugen	  af	  digitale	  medier?	  
	  
Fokus	  områder:	  

• Leg:	  Børnenes	  impuls	  og	  forundring	  
• Æstetik:	  Børnenes	  udtryk	  og	  produktion	  
• Pædagogernes	  rolle:	  Børnenes	  modtagelse	  af	  støtte	  og	  guidance,	  planlægning	  

	  
Videns	  indsamling:	  
Fokus	  på	  børnenes	  legprocesser	  og	  ikke	  børnene.	  
Observation	  til	  samlinger/projektgennemgang	  >	  børns	  og	  pædagogers	  kommentarer	  til	  
hinandens	  produktioner.	  
Interviews	  med	  børn:	  lad	  børnene	  vise	  og	  forklare	  hvad	  de	  laver	  >	  åbne	  spørgsmål	  
Interviews	  med	  pædagog:	  

• semi-‐strukturerede	  interviews	  
• evt.	  samme	  spørgeguide	  til	  alle	  projekter	  
• spørgeguide	  indeholder:	  

o pædagogens	  indledende	  tanker/forundring	  
o formål,	  læreplaner/læring	  
o forventning	  
o pædagogens	  rolle,	  metode/hvordan?	  
o overvejelser	  for	  børnevalg	  
o opsamling	  
o afsluttende	  interview	  med	  refleksion	  og	  evaluering	  

Adgang	  til	  artefakter:	  
• Digital	  indsamling	  af	  artefakter	  
• Dokumentation	  og	  registrering	  af	  artefakter	  
• Kobling	  mellem	  artefakt,	  producent	  og	  tilhørende	  observation	  

	  
Exit	  strategi:	  
Afslutning	  af	  observation	  ved	  projektets	  udløb	  
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Interviewguide	  

Case	  2:	  Medieprojekt	  i	  Kaspoline	  (fritidshjem)	  

	  

Introducerende	  interview	  >	  planlægning	  

• Projektets	  indhold,	  rammer,	  længde	  >	  hvad?	  

• Hvor	  forgår	  projektet?	  >	  om	  stedet…	  

• Pædagogens	  forundring	  over,	  motivation	  til	  projektet	  >	  hvorfor?	  

• Pædagogens	  inspiration	  til	  projektet	  

• Pædagogens	  forventning	  til	  projektet	  

• Formål,	  læringsmål	  

• Overvejelser	  over	  hvilke	  børn	  deltager	  >	  hvem?	  

• Sekundær	  målgruppe?	  >	  kollegaer,	  forældre	  >	  hvem	  mere?	  

• Pædagogens	  rolle	  under	  projektet	  	  

• Camils	  rolle	  under	  projektet?	  

• Metode	  til	  gennemførsel	  af	  projektet	  >	  hvordan?	  

• Børnenes	  motivation?	  

• Hvilke	  teknologier	  til	  rådighed?	  

• Introduktion	  af	  emnet/teknik	  til	  børnene	  

• Opsamling	  på	  dagen	  med	  børnene	  

• Opsamling	  på	  projektet	  med	  børnene	  

• Succeskriterier	  

	  

Afsluttende	  interview	  

• Hvordan	  er	  det	  gået?	  >	  forventningsafstemning	  

• Børnenes	  oplevelse,	  take	  away	  

• Er	  projektet	  løbet	  som	  forventet	  eller	  har	  det	  ændret	  sig?	  

• Hvis	  ja,	  hvad?	  Til	  det	  bedre	  eller	  dårligere?	  

• Hvad	  kan	  gøres	  anderledes?	  

• Hvordan	  har	  pædagogen	  udviklet	  sig,	  forandret	  praksis,	  fået	  ny	  viden?	  

• Hvordan	  har	  børnene	  eller	  deres	  aktioner	  udviklet	  sig?	  

• Kan	  et	  kulturskifte	  mærkes/konstateres?	  

• Inspiration	  eller	  tanker	  til	  nye/andre	  projekt?	  

• Fremtidig	  fokus	  på	  digitale	  medier?	  



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

127 

	  

	  

Nivå,	  den	  7.	  november	  2012	  

	  

Kære	  forældre	  i	  Kaspo	  

	  

I	  rammen	  af	  mit	  speciale	  fra	  min	  uddannelse	  som	  kandidat	  i	  digital	  design	  på	  IT-‐

Universitetet	  i	  København,	  vil	  jeg	  lave	  et	  længere	  forløb	  med	  jeres	  børn	  og	  

pædagog	  B	  i	  Kaspoline.	  I	  projektet	  kommer	  vi	  omkring	  fotografering,	  video	  samt	  

redigering	  og	  animation	  på	  iPad,	  arbejde	  med	  digitalt	  mikroskop	  og	  hvad	  vi	  ellers	  

kan	  finde	  på	  af	  sjove	  og	  eksperimenterende	  ting.	  De	  centrale	  spørgsmål	  i	  specialet	  

omhandler	  børns	  leg	  og	  æstetik	  i	  omgang	  med	  digitale	  medier,	  hvilket	  lægger	  op	  

til	  en	  fri	  og	  uformel	  omgang	  med	  teknologien.	  

Jeg	  har	  mødt	  jeres	  børn	  i	  dag	  og	  glæder	  mig	  til	  at	  søsætte	  projektet	  i	  næste	  uge.	  Jeg	  	  

vil	  fotodokumentere	  projektet	  og	  regner	  med	  at	  kun	  få	  billeder	  indgår	  i	  specialet.	  

Jeg	  håber	  at	  I	  bakker	  op	  om	  projektet,	  da	  det	  også	  vil	  komme	  børnene	  og	  deres	  

indbyrdes	  sociale	  forhold	  til	  gode.	  

Ved	  spørgsmål	  er	  i	  velkomne	  at	  kontakte	  mig	  på	  31902111	  eller	  

camil@guyatwork.dk.	  

	  

Mvh.	  

Camil	  Hesse	  
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Indledende	  Interview	  med	  Pædagog	  B	  i	  Kaspoline	  
	  
Sted/dato:	   Karlebo/07.11.2012	  
Længde:	  	   66min.	  06sec.	  
Camil:	  	   Interviewer	  
Pædagog	  B:	  	   Respondent	  
	  
I:	   jeg	   har	   personlig	   ikke	   rigtigt	   nogle	   forventninger,	   andet	   end	   jeg	   glæder	   mig	   til	   at	  
eksperimentere	  og	  det	  synes	  jeg	  for	  mig	  at	  se	  er	  under	  den	  stjerne	  at	  det	  skal	  foregå…	  
	  
R:	   Det	   passer	   mig	   ”perfecto”.	   Eftersom	   det	   var	   ret	   nyt	   både	   for	   børnene.	   De	   fleste	   har	  
berøring	   iPads	   og	   iPhones	   og	   også	   digitalkamera	   ol.,	   men	   for	  mange	   er	   det	   alligevel	   et	  
ukendt	  område	  og	  derfor	   lægge	  nogle	   store	  mål	   i	   sigte,	   hvad	  vi	   ville	  opnå	   (…)	   så	   jeg	  vil	  
helst	  se	  hvordan	  børnene	  klarer	  sig	  i	  alt	  det	  der	  og	  hvad	  der	  kommer	  ude	  af	  det.	  Jeg	  mener	  
ikke	   alt	   behøves	  nødvendigvis	   at	   sejle,	   der	  må	  meget	   gerne	   være	  planlagt	   i	   en	   vis	   grad,	  
men	  ikke	  overplanlagt	  (…)	  
	  
10:00	  Jeg	  om	  mine	  spørgsmål	  og	  undersøgelsen	  
	  
12:00	  Planlægning	  for	  forløbet	  
	  
(…)	  
	  
47:50	  
	  
R:	   Ift.	   det	   du	   siger	   om	   legen	   opstår…	   Legen	   opstår	   bedst,	   hvor	   der	   ikke	   er	   for	   megen	  
restriktioner,	  det	  er	  min	  erfaring.	  Ikke	  fordi	  legen	  ikke	  kan	  opstå,	  hvis	  man	  giver	  børnene	  
en	   idé	   om	   nogen	   rammer,	   det	   kan	   godt	   lade	   sig	   gøre,	   men	   hvis	   man	   tænker	   meget	  
spontant	  type	  leg,	  hvor	  man	  nærmest	  fortaber	  sig	  (…)	  
	  
49:30	  Jeg	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  fastholde	  børnene	  i	  en	  aktivitet.	  
	  
52:00	  Gruppedannelser	  



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

129 

Afsluttende	  Interview	  med	  Pædagog	  B	  i	  Kaspoline	  
	  
Sted/dato:	   Karlebo/05.12.2012	  
Længde:	  	   83min.	  36sec.	  
Camil:	  	   Interviewer	  
Pædagog	  B:	  	   Respondent	  
	  
I:	  	   Hvad	  er	  Kaspoline	  for	  et	  sted?	  
	  
R:	   I	   en	   teoretisk	   belægning	   er	   det	   en	   lille	   æstetisk	   virksomhed.	   Det	   er	   sted,	   hvor	   der	  
udvikles	  nogle	  æstetiske	  og	  kreative	  processer,	  som	  (…)	  er	  kvalitet	   i	  sig	  selv,	  og	  så	  er	  
det	  lyst	  betonet,	  det	  vil	  sige	  at,	  jeg	  føler	  hos	  børnene	  for	  det	  meste	  hvor	  de	  er	  og	  hvad	  
de	  er	  optaget	  af,	  og	  derfra	  udvikler	  man	  en	  aktivitet,	  som	  kan	  tilpasses	  efter	  børnenes	  
tilstand.	  Det	  kan	  være	  at	  de	  lige	  pludseligt	  er	  optaget	  af	  Lego.	  Så	  har	  vi	  Lego	  projekter	  
som	   er	   længerevarende,	   og	   alt	   hvad	   vi	   foretager	   os	   her	   er	   generelt	   meget	  
længerevarende	  aktiviteter,	  som	  giver	  børnene	  fornemmelse	  af	  at	  de	  kan	  fordybe	  sig	  i	  
det,	  det	  er	  ikke	  noget	  man	  rydder	  op	  fra	  dag	  til	  dag	  og	  man	  kan	  bare	  fortsætte	  med	  det.	  

	  
I:	   Men	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  hver	  dag	  de	  skal	  komme?	  
	  
R:	   Nej.	  Det	  står	  jo	  frit.	  Men	  der	  ligger	  også	  lidt	  en	  forpligtigelse	  for	  børnene.	  Vi	  prøver	  at	  
opdrage	   børnene	   til	   at	   der	   er	   noget,	   der	   hedder	   ansvar,	   og	   hvis	   man	   har	   ligesom	  
”comittet”	  sig	  til	  noget,	  så	  skal	  man	  så	  vidt	  muligt	  prøve	  at	  få	  det	  gennemført	  (…)	  Men	  
generelt	  har	  jeg	  ikke	  ret	  mange	  børn,	  der	  står	  af	  helt.	  Det	  kan	  godt	  være	  de	  bliver	  træt	  
af	  processen	  og	  står	  af	  i	  en	  periode	  og	  så	  vender	  de	  tilbage	  igen.	  

	  
I:	   Hvad	  er	  det	  for	  børnene	  et	  sted	  at	  komme	  hen?	  Hvad	  er	  det	  de	  har	  i	  Kaspoline	  set	  fra	  
deres	  syn?	  

	  
R:	  	  Det	  er	  nærmest	  sådan	  et	  tilhørssted,	  vil	  jeg	  sige.	  Et	  sted,	  hvor	  de	  føler	  sig	  knyttet	  til,	  lidt	  
på	  den	  måde	  som	  det	  er	  at	  komme	  hjem	  efter	  skole.	  Et	  sted	  hvor	  man	  kommer	  og	  man	  
kommer	  primært,	  fordi	  man	  hører	  sammen,	  måske	  med	  den	  gruppe	  børn	  eller	  med	  en	  
enkelt	   person,	   som	  man	   leger	   godt	   med.	   Men	  man	   kommer	   her	   for	   at	   læsse	   lidt	   af.	  
Normalt	  når	  børnene	  kommer	  ind,	  så	  slapper	  vi	  lidt	  af	  og	  snakker	  om,	  hvordan	  det	  er	  
gået	  i	  skolen,	  hvad	  er	  det	  de	  ellers	  går	  og	  tænker,	  hvad	  er	  de	  optaget	  af,	  hvad	  er	  det	  evt.	  
der	  nager	  dem,	  der	  kan	  være	  nogle	  små	  eller	  store	  konflikter,	  der	  udvikler	  sig	  gennem	  
skoletiden.	  Der	   tager	  man	   fat,	   sådan	   som	  de	  kommer	   ind,	   inden	  man	  går	   i	   gang	  med	  
aktiviteterne.	  

	  
(…)	  
	  
I:	   Er	  der	  en	  måde	  for	  dig	  at	  karakterisere	  denne	  proces	  (det	  samlede	  forløb	  i	  Kaspoline)	  
på?	  

	  
R:	   Det	  lyder	  måske	  lidt	  hult	  at	  sige	  det,	  men	  det	  har	  været	  en	  interessant	  proces.	  For	  mig	  
var	   det	   fantastisk	   at	   opleve,	   at	   de	   gik	   til,	   til	   de	   forskellige	   aktiviteter,	   som	   vi	   sat	   for	  
dagen.	  Med	  lige	  så	  åben	  sind,	  som	  de	  går	  til	  altmuligt	  andet,	  så	  det	  var	  ikke	  fordi,	  der	  
var	   en	   berøringsangst	   overfor	   det	   nye,	   som	   du	   bragte	   med.	   Samtidigt	   synes	   de	   var	  
meget	   åbne	   overfor	   alle	  mulige	   forslag,	   som	   vi	   kom,	   for	   ind	   imellem	   oplever	  man	   at	  
børn	  godt	  kan	  tage	  lidt	  et	  skridt	  tilbage	  og	  ”det	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  lyst	  til,	  fordi	  det	  er	  så	  
nyt”	  eller	  ”det	  er	  så	  anderledes”.	  (…)	  For	  mig	  var	  det	  også	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  vi	  
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kunne	  anvende	  nogle	  af	  de	  ting,	  som	  de	  har	  afprøvet,	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  allerede	  laver	  
(…)	  Eksempelvis,	  da	  de	  brugte	  mikroskoper	  og	  kiggede	  på	  diverse	  materialer,	  så	  så	  jeg	  
også	   hvordan	   de	   kunne	   anvende	   den	   opbyggede	   æstetiske	   sans,	   i	   forhold	   til	   (…)	  
konstruktionen	  af	  selve	  billedet,	  der	  var	  mange	  børn	  der	  var	  gode	  til	  at	  bruge	  det.	  De	  
var	  også	  gode	  til	  at	  bruge	  det	  den	  anden	  vej,	  ved	  at,	  det	  her	  kunne	  man	  jo	  godt	  bruge,	  
hvis	  man	  skulle	  male	  eller	  som	  udgangspunkt	  at	  blive	  inspireret.	  (…)	  Men	  for	  børnene	  
var	  det	  meget	  mere	  end	   jeg	  nævner	   lige	  her.	  For	  det	   første,	  var	  det	   lidt	  at	  være	   ”lille	  
forsker”	  på	  en	  måde,	  det	  kunne	  jeg	  i	  hvert	  fald	  opleve,	  der	  hvor	  de	  sad	  med	  mikroskop,	  
det	  er	  det	  med	  at	  undersøge	  og	  komme	   ind	   i	  dybden.	   (…)	  De	  var	   ret	  kreative	  på	  den	  
måde	  …	  

	  
I:	   Når	  du	  siger	  at	  de	  er	  gode	  til	  at	  konstruere	  deres	  billeder,	  det	  går	  jo	  ret	  hurtigt,	  det	  er	  jo	  
bare	   at	   trykke	   på	   en	   knap.	   Kan	   du	   se	   eller	   skelne	  mellem,	   det	   der	   bare	   sker,	  måske	  
intuitivt	  eller	  bar	  hurtigt	  og	  det	  der	  ligesom	  bliver	  overvejet,	  diskuteret,	  rykket	  rundt,	  
placeret	  rigtigt?	  Børn	  har	  svært	  ved	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvad	  de	  laver,	  om	  tingene	  er	  lidt	  
tilfældige	  (…)?	  

	  
R:	   Børnene	  er	  generelt	  meget	  intuitiv	  og	  impulsive.	  Og	  de	  lever	  meget	  i	  nuet	  (…)	  
	  
(…)	  
	  
R:	   Og	  så	  er	  der	  nogle,	  der	  gerne	  vil	  lære	  mere.	  Det	  er	  især	  ved	  stop-‐motion,	  for	  jeg	  kunne	  
for	  eksempel	  godt	  se	  at	  der	  var	  nogle	  børn,	  der	  lavede	  en	  lille	  film	  og	  så	  var	  der	  nogen	  
der	  snakkede	  om	  ”Det	  vil	  der	  også	  være	  meget	  smart,	  hvis	  vi	  nu	  kunne	  gør	  det,	  så	  det	  
blev	   pænere”	   eller	   når	   de	   indspiller	   lyd,	   at	   ”det	   blev	   ligesom	   på	   fjernsyn”.	   Så	   der	   er	  
nogen,	  der	  begynder	  at	   få	   lyst	   til	   at	  beherske	   teknikken,	   som	   ikke	  var	  så	  vigtigt	   til	   at	  
starte	  med	  (…)	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  det	  jeg	  har	  bemærket.	  

	  
I:	   Jeg	  bliver	  nogle	  gang	  optaget	  af,	  hvis	  nogen	  har	  lyst	  til	  at	  gøre	  det	  og	  det…	  ”Ja,	  det	  vil	  jeg	  
gerne!”	  Jeg	  går	  udefra,	  at	  hvis	  man	  gerne	  vil	  noget,	  så	  har	  man	  en	  idé	  om	  (…)	   16:48	  

	  
R:	   Altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  om	  jeg	  kunne	  mærke	  om	  børnene	  havde	  rykket	  sig	   lidt	   ift.	  
deres	   tidl.	   viden	  eller	   erfaring,	   så	  kunne	   jeg	   godt	   se,	   at	  det	  med	  mikroskopet	   (…)	   for	  
dem	  var	  det	  en	  lille	  åbenbaring,	  det	  der	  med	  at	  kunne	  se	  under	  overfladen	  eller	  dybere	  
ind.	   Og	   det	   kunne	   jeg	   så	   fornemme	   nogle	   gang,	   når	   de	   så	   snakkede	   om,	   efter	   vi	   var	  
færdige	   med	   vores	   aktiviteter	   eller	   lignende,	   så	   hørt	   jeg	   nogen	   sige	   ”det	   kunne	   der	  
være	   sjovt	   at	   have	   sådan	   en	   derhjemme	   og	   se	   på	   vores	   egen	   computer	   og	   så	   kunne	  
kigge	  på	  ting	  derhjemme.”	  Så	  på	  den	  måde	  var	  der	  en	  nysgerrighed	  om	  at	  måske	  bruge	  
det	  eller	  opdage	  noget.	  Eksempelvis	  da	  de	  så	  nogle	  dyr	  under	  mikroskopet,	   så	  kunne	  
jeg	  godt	  se	  tydeligt,	  mens	  det	  foregik,	  at	  mange	  af	  dem	  synes	  ’wow’,	  at	  det	  er	  en	  anden	  
dimension	  og	  ikke	  alt	  er	  som	  man	  ser.	  Det	  var	  interessant	  at	  se	  at	  det	  gave	  dem	  noget,	  
også	  i	  det	  lange	  løb,	  ikke	  kun	  som	  en	  kortvarig	  oplevelse.	  (…)	  	   19:40	  

	  
(…)	  
	  
R:	   Jeg	  har	  oplevet	   lidt,	  da	  de	   lavede	  stop-‐motion,	  hos	  nogle	  af	  børnene	  –	  ”arghh,	  det	  var	  
ikke	  lige	  det!”	  Nogle	  gav	  ikke	  op	  og	  blev	  ved	  med	  at	  lave	  det,	  nogle	  slettede	  de	  dårlige	  
billeder	  eller	  det,	  de	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  have	  og	  så	  startede	  de	  forfra.	  Det	  var	  meget	  
rart	   at	   se,	   at	   de	   ikke	   opgiver,	  men	   at	   de	   vendte	   tilbage	   og	   sagde	   ”nu	   kunne	   jeg	   godt	  
tænke	  mig	  at	  lave	  det.”	  så	  havde	  du	  ligesom	  en	  mindre	  gruppe	  børn,	  der	  blev	  mættet,	  
nu	  har	  de	   afprøvet	   og	   set	   hvad	  det	   kan	   gøre	  og	  nu	   er	  det	   fint	   nok.	  Og	  det	   er	   samme	  
børn,	  som	  vil	  komme	  tilbage	  på	  et	  andet	  tidspunkt	  og	  lave	  igen	  en	  lille	  en	  (film),	  måske	  
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rykker	  de	  i	  at	  for	  lyst	  til	  at	  gøre	  det	  mere	  talmodigt	  eller	  teknisk	  bedre,	  så	  er	  der	  nogle,	  
der	   absolut	   ikke	   vil	   have	   lyst	   til	   det,	   fordi	   så	   går	  det	   ikke	  hurtig	  nok	  og	   at	  det	   er	   for	  
besværligt	  og	  det	  kan	  man	  så	  arbejde	  på,	  bevidst	  hvis	  man	  nu	  vil	  som	  pædagog,	  (…)	  nu	  
skal	  vi	  prøve	  at	  højne	  så	  vi	  får	  lidt	  mere	  viden,	  det	  er	  ikke	  meget	  anderledes,	  end	  du	  vil	  
forbedre	  børnenes	  teknik	  med	  pensler	  eller	  blyanter,	  så	  de	  kan	  opnå	  større	  viden,	  så	  de	  
kan	  bedre	  udtrykke	  sig.	  

	   Og	  sådan	  tror	  jeg	  også	  er	  det	  med	  medierne,	  det	  med	  at	  lægge	  det	  på	  hylden	  og	  sige	  ”nu	  
kan	  de	  godt	   tage	  det”	   ”nu	  kan	  de	  tre	  knapper	  og	  det	  er	  nok”.	   Ja,	   til	  en	  vis	  grad	  er	  det	  
nok.	  Men	  hvis	  de	  skal	   få	  mere	  ude	  af	  det	  (…)	  at	  kunne	  bedre	  udtrykke	  sig	  eller	  noget	  
kan	   bedre	   komme	   til	   syne,	   så	   er	   man	   også	   nødt	   til	   at	   lære	   dem	   noget,	   og	   der	   er	  
balancen	   lidt	   svært	  nogle	  gang,	  du	  kan	  også	  belære	  børn	  så	  meget,	   at	  du	  kan	  drukne	  
deres	  lyst	  til	  at	  lære.	  Så	  det	  er	  en	  balance	  mellem	  fri	  tøjler	  og	  scafolding,	  hvor	  du	  bygger	  
nogle	   skeletter,	   så	   de	   kan	   opnå	   den	   der	   fornemmelse	   af	   frihed,	   selvstændighed	   og	  
ansvarlighed,	   og	   alt	   det	   der	   hører	   med.	   Det	   er	   i	   bund	   og	   grund	   det	   samme,	   om	   de	  
arbejder	  med	  medier	  eller	  noget	  andet.	  

(…)	  
	  
I:	   Kan	  vi	  i	  det	  her	  arbejde	  se	  indicier	  for	  leg?	  
	  
R:	   Helt	  afgjort.	  
	  
I:	   Hvordan	  oplever	  du	  det,	  når	  du	  ser	  det	  fra	  den	  vinkel?	  
	  
R:	   Jeg	  ser	  ret	  stor	  potentiale	  i	  det.	  Og	  jeg	  har	  også	  kunne	  se	  på	  det	  sidste,	  blandt	  de	  børn,	  
der	  har	  lavet	  stop-‐motion	  film,	  hvor	  selve	  processen	  at	  have	  en	  idé	  udvikler	  sig	  til	  at	  de	  
faktisk	  glemmer	   lidt	  sted	  og	  tid,	  og	  det	  er	  ret	  så	  vigtigt	   i	  æstetisk	  virksomhed.	  (…)	  og	  
pludseligt	  er	  de	  figurer,	  altså	  teknikken	  med	  iPad	  er	  bare	  et	  redskab	  i	  mellemtid.	  Og	  ind	  
imellem	  virker	  det	  lidt	  distraherende	  på	  dem,	  det	  lagde	  jeg	  også	  mærke	  til.	  Men	  det	  er	  
nok	  fordi,	  de	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  dus	  med	  det	  endnu,	  men	  alligevel	  nok	  til	  at	  de	  kunne	  
glemme	  at	  den	  egentlig	  er	  der,	  og	  gå	  i	  gang	  med	  at	  lege	  med	  de	  figurer,	  for	  eksempel	  så	  
så	   jeg	   to	   børn,	   der	   var	   i	   gang,	   det	   var	   efter	   du	   var	   gået	   sidst,	   så	   fik	   de	   bare	   iPad’en	  
derinde,	  så	   lånte	  de	  de	  her	  små	  figurer	  og	  nisser	  på	  bordet,	  så	  gik	  de	  bare	   i	  gang.	   Jeg	  
synes	  de	  var	  derinde	  mellem	  45	  min.	  Og	  1	  times	  tid,	  fuldstændig	  opslugte	  og	  jeg	  havde	  
den	  mulighed	  for	  bare	  lidt	  at	  åbne	  døren	  og	  kigge,	  hvad	  foregår	  der	  uden	  at	  forstyrre	  
dem	  og	  de	  var	  helt	  væk,	  fuldstændig	  væk.	  Og	  deres	  forældre	  kom,	  så	  blev	  de	  parkeret	  
her	  og	  måtte	  vente	  på	  stolen	  indtil	  de	  var	  færdige,	  og	  så	  på	  tidspunkt	  så	  holdt	  de	  faktisk	  
op	  med	  at	  filme,	  men	  de	  fortsatte	  med	  at	  lege	  [Vi	  griner]	  Ja.	  Det	  var	  meget	  sjovt,	  for	  det	  
havde	  jeg	  ikke	  oplevet.	  Fordi	  nu	  synes	  de,	  at	  de	  havde	  fået	  det	  hele,	  men	  nu	  kan	  de	  ikke	  
lave	  en	  film	  til,	  men	  det	  kunne	  de	  så	  gør	  en	  anden	  gang,	  blev	  de	  enige	  om	  …	  
	  De	   begyndte	   at	   lave	   det	   som	   en	   TV-‐serie,	   det	   var	   et	   første	   afsnit	   eller	   lidt	   à	   la	  
julekalender.	  Der	  skete	  noget	  som	  lignede	  meget	  det	  andet	  som	  børn	  laver	  når	  de	  laver	  
deres	   små	   lege,	   hvor	   du	   kunne	   mærke,	   hvor	   der	   var	   et	   flow	   mellem	   relationerne	  
indbyrdes,	  men	  ift.	  de	  figurer	  de	  havde	  eller	  givet	  liv	  til.	  

	  
I:	   Skifter	  positioner	  lynhurtigt…	   29:10	  
	  
R:	   Til	  forskel	  for	  os	  voksne,	  der	  mister	  i	  hvert	  fald	  med	  alderen,	  hvor	  hurtigt	  og	  fleksible	  
de	   også	   er.	   De	   kan	   afstemme	  det	   ift.	   hinanden	   lynhurtigt.	   Selvfølgeligt	   kan	   det	   nogle	  
gang	  være	  lidt	  svært,	  det	  afhænger	  også	  af	  barnets	  personlighed	  og	  mange	  andre	  ting,	  
fordi	  nogle	  børn	  er	  fra	  natur	  af	  ikke	  så	  fleksible,	  som	  mange	  andre,	  og	  det	  kommer	  an	  
på	  hvem	  de	  er	  sammen	  med.	  Og	  nogle	  har	  behov	   for	  dominere	  andre,	  og	  det	  vil	  man	  
også	  kunne	  se,	  når	  de	  går	  i	  gang	  med	  at	  lave	  noget	  (…)	  



Speciale   |   Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen 

	  

Camil Hesse   |   IT-Universitet i København   |   2013 

 

132 

	  
I:	   Påstand	   om	   dem	   der	   kender	   hinanden	   (drengegruppe)	   har	   nemmere	   ved	   at	  
improvisere…	  

	  
R:	   Det	  er	  helt	  korrekt.	  
	  
I:	   Tilfældige	  grupper	  kan	  give	  problemer…	  
	  
R:	   Det	  er	  således	  at	  den	  gruppe	  børn,	  som	  til	  dagligt	  ses	  rigtig	  meget,	  vi	  er	  på	  en	  lille	  skole	  
(…),	  børnene	  er	  vant	  til	  at	  tolerere	  hinanden	  til	  en	  ret	  høj	  grad	  for	  børn	  og	  en	  ret	  stor	  
rummelighed,	  mange	  af	  dem	  er	  meget	  forskellige,	  det	  lykkes	  rigtig	  godt,	  også	  i	  det	  her	  
projekt.	  (…)	  Det	  (projektet)	  har	  beriget	  den	  allerede	  eksisterende	  idé	  om	  at	  de	  arbejder	  
sammen	  og	  hjælper	  hinanden,	  man	  lærer	  noget	  og	  man	  lærer	  også	  fra	  sig.	  

	  
(…)	  	  
	  
35:00	  ekstra	  selvstændighed	  >>	  børnene	  hjælper	  hinanden	  med	  det	  tekniske	  
	  
I:	   Det	  interessante	  ved	  mikroskop	  billeder	  er,	  at	  de	  forbliver	  i	  en	  abstrakt	  verden…	  	  
	   De	  har	  navngivet	  billederne	  på	  en	  sjov	  måde	  …	  
	  Har	  du	  lagt	  mærke	  til	  om	  billederne,	  selve	  det	  æstetiske	  udtryk,	  om	  børnene	  har	  været	  
bevidst	  over	  det	  eller	  har	  formet	  sig	  i	  forløbet?	  

	  
R:	   Ja.	  Både	  og.	  Der	  var	  nogle	  børn,	  der	  var	  meget	  bevidste	  omkring,	  hvad	  de	  tog	  billeder	  
af.	  Hvis	  du	  husker	   lige	   i	  begyndelsen,	  mange	  trykkede	  bare	  på	  knappen,	   fordi	  det	  var	  
sjovt	  og	  det	  gemmer	  vi,	  fordi	  det	  var	  lige	  måske	  den	  første	  berøring	  med	  noget.	  Alt	  er	  
interessant,	   alt	   er	   sjovt,	   alt	   er	   ikke	   bare	   klik,	   klik,	   klik…	   efterfølgende	   så	   vi,	   hvordan	  
deres	  udvalg	  blev	  lidt	  mere	  forfinet,	  i	  hvert	  fald	  for	  nogle	  af	  børnene,	  langt	  de	  fleste	  af	  
børnene	   synes	   jeg.	   Blev	   sådan	   lidt	   mere	   kritiske,	   kritiske	   ift.	   klarhed	   af	   billedet,	   i	  
starten	  var	  det	  lidt	  uklart,	  men	  så	  begyndte	  de	  at	  lære	  lidt	  mere	  af	  teknikken	  og	  stille	  
skarpt,	   så	   var	   det	   selve	   kompositionen	   af	   billedet,	   (…)	   de	   begyndte	   at	   undersøge	  
materialet,	   for	   at	   finde,	   hvad	   der	   er	   mest	   interessant	   (…)	   nogle	   børn	   brugte	   den	  
parameter,	  at	  den	  skal	  være	  så	  meget	  kulør	  som	  muligt,	  altså	  koloritten	  der	  var	  vigtigt,	  
for	   nogle	   var	   selve	   konstruktionen,	   der	   var	   vigtigt	   (…)	   for	   eksempel	   når	   drengene	  
kiggede	   på	  metal	   ol.,	   så	   var	   det	   selve	   de	   der	   skruer	   og	   spiraler,	   det	   var	  meget	  mere	  
skulpturelt,	   som	  drengene	  gik	   rigtig	   rigtig	  meget	  op	   i,	   og	  nogle	   af	  pigerne,	  men	  mest	  
drenge.	   Og	   så	   kom	   pigerne	   og	   de	   var	   sådan	   mere	   interesseret	   i,	   at	   sammenlægge	  
tingene,	  så	  de	  kunne	  få	  flere	  komponenter	  til	  at	  gå	   i	  clinch	  med	  hinanden,	   forstået	  på	  
den	  måde	   at	   det	   skulle	   helst	   have	   en	   smule	   dramatik	   i	   det,	   kontrastfarver.	   Jeg	   lagde	  
mærke	  til	  at	  de	  kører	  over	  noget	  stof,	  så	  er	  der	  forskellige	  tråde,	  der	  er	  vævet	   ind,	  så	  
stopper	  man	  med	  sit	  mikroskop	  og	  så	  er	  der	  bare	  to	  nuancer,	  men	  ved	  bare	  at	  bevæge	  
mikroskopet	   lidt	   længere	   ud,	   så	   fik	   man	   måske	   tre	   eller	   fire	   farver.	   Det	   var	   fint	   og	  
hvordan	   skal	   det	   så	   se	   ud?	   Skal	   det	   være	   kun	  de	   her	   farver	   eller	   kan	   vi	   få	   en	   anden	  
vinkel?	  Det	  synes	  jeg	  var	  interessant,	  den	  måde	  de	  drejede	  rundt	  indtil	  de	  blev	  tilfredse	  
og	  hvordan	  de	  giver	  plads	  til	  hinanden,	  de	  er	  jo	  ikke	  bare	  ens,	  det	  var	  jo	  to	  børn	  foran	  
hver	   computer.	  Og	  det	  kørte	  de	  på	  egen	  hånd.	   Jeg	   tror	   at	   jeg	  havde	  en	  vis	   impact	  på	  
dem	  i	  starten,	  hvor	  de	  kørte	  mikroskopet	  nærmest	  tilfældigt,	  hvor	  jeg	  guidede	  dem	  lid	  i	  
at	   gøre	   det	   lidt	   langsommere	   og	   prøv	   at	   undersøge	   og	   stoppe	   op	   en	   gang,	   inden	   i	  
beslutter	  jer,	  der	  ingen	  grund	  til	  at	  haste	  (…)	  og	  begynde	  at	  se,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  jeg	  
ser	  og	  hvad	  kan	  jeg	  opnå	  med	  det	  her.	  Hvordan	  skal	  det	  se	  ude,	  så	  andre	  måske	  også	  
har	   lyst	   til	   at	   kigge	   på	   det	   og	   ikke	   bare	   fornøjelse	   for	  mig.	   (…)	   På	   den	  måde	   har	   de	  
rykket	  sig	  lidt	  og	  derfra	  kom	  så	  min	  indblanding.	  Når	  jeg	  så	  kunne	  se,	  at	  de	  bevægede	  
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sig	  i	  de	  farevande,	  så	  blandede	  jeg	  mig	  ikke	  så	  meget	  mere,	  så	  var	  jeg	  den,	  der	  fodrede	  
dem	  med	  muligheder,	  hvor	  der	  var	  materialer	  der	  var	  tilgængelige,	  der	  gik	  jeg	  ikke	  så	  
meget	  ind	  og	  ”stop	  lige	  en	  omgang!”	  men	  man	  kunne	  gøre	  mere	  ude	  af	  det.	  Men	  nu	  var	  
det	   jo	   vores	   idé	   at	   se,	   om	  de	  vil	   begynde	  at	   lege	  med	  det	   og	  også	  det	   kunne	  være	   et	  
legeredskab.	  Og	  det	  blev	  det.	  	  

	  
(…)	  Ulemper	  og	  begrænsninger	  ved	  mikroskopet	   	   42:30	  
	  
R:	   (…)	  Hov,	  hov,	  hov.	  Men	  det	  kan	  til	  gengæld	  noget	  andet.	  Så	  kom	  der	  måske	  det	  som	  er	  
lidt	  mere	  grafikagtige.	  	  

	  
I:	   Altså,	  hvor	  indholdet	  måske	  er	  mindre	  vigtigt	  end	  selve	  udtrykket.	  
	  
R:	   Ja,	   lige	  præcis.	  Og	  det	   syntes	   jeg	  også	  var	  meget	   interessant.	   (…)	  Så	  kigger	  de	   lidt	  på	  
hinanden	   og	   siger	   ”nå,	   nå!	   Ahh	   ok,	   det	   kan	   man	   også!”	   der	   har	   du	   så	   den	   der	  
smitteeffekt,	  fordi	  nogen	  har	  fundet	  på	  noget	  og	  så	  smitter	  det	  nede	  i	  rækkerne.	  

	  
I:	   (…)	  Jeg	  har	  en	  særrolle	   46:30	  
	  
I:	   Hvordan	  oplever	  du	  vores	  roller	  og	  hvordan	  vi	  blander	  os	  …?	  
	  
R:	   (…)	  Du	  var	  faderen	  til	  projektet…	  
	   …og	  min	  rolle	  var	  ligesom	  at	  finde	  sig	  indenfor	  de	  rammer…	  
	  
(…)	  manglende	  kendskab	  til	  medierne	  	   48:30	  
	  
(…)	  ønske	  om	  at	  kunne	  mere	  med	  medier,	  for	  at	  indgå	  i	  anderledes	  konstellationer	   49:15	  
	  
(…)	  Hun	  føler	  sig	  meget	  afhængig	  af	  min	  viden	   49:50	  
	  
R:	   Heldigvis	   lærer	   børnene	  meget	   hurtigt	   og	   glemmer	  heller	   ikke	   så	   nemt,	   så	   der	   er	   en	  
helt	  del	  børn,	  der	  blev	  meget	  selvstændig	  gjort	  af	  dig	  på	  det	  punkt.	  

	  
(…)	  Hun	  føler	  sig	  som	  praktisk	  gris	   	   50:45	  
	  
(…)	  Lidt	  hektisk	  fornemmelse	   	   	   51:40	  
	  
(…)	  Min	  rolle	  som	  pædagog	  og	  observatør	   	   52:50	  
	  
(…)	  For	  mig	  stod	  det	  prøven,	  fordi	  der	  var	  rum	  til	  at	  det	  til	  tider	  ikke	  fungerede	   53:20	  
	  
(…)	  Metode	   	   54:20	  
	  
R:	   Det	  har	  grebet	  børnene	  virkeligt,	  og	  de	  tog	  det	  til	  sig	  og	  jeg	  er	  sikker	  på	  at	  de	  også	  ville	  
være	   i	  stand	  til	  at	  udvikle	  det	  til	  noget	  andet,	  hvis	  man	  giver	  dem	  tid	  og	  mulighed	  en	  
anden	  gang	  igen.	  

	  
(…)	  Mindre	  fokus	  på	  kamera	  og	  problemer	  med	  at	  se	  billeder	  	   57:00	  
	  
(…)	  Overvejelser	  til	  andre	  projekter	  og	  tanker	  om	  udvikling	  og	  forventninger	  	   58:00	  
	  
(…)	  Introducere	  denne	  proces	  til	  børnene,	  at	  slå	  dørene	  op…	   	   58:40	  
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(…)	  iPad	  som	  redskab	   	   1:00:00	  
	  
(…)	  Når	  børn	  søger	  inspiration	  	   1:02:50	  
	  
I:	   Har	  du	  nogle	  tanker	  ift.	  spontanitet	  versus	  bearbejdning	  af	  emne	  eller	  lign.?	  
	  
R:	   (…)	  stop	  motion	  er	  ret	  krævende,	  det	  kræver	  vanvittig	  talmodighed,	  børnene	  ikke	  altid	  
har.	   Men	   hvis	   jeg	   skulle	   forholde	   mig	   til	   stop-‐motion,	   der	   kunne	   jeg	   tænke	   mig	   at	  
børnene	  fik	  produceret	  nogle	  figurer	  i	  ler,	  deres	  egne	  figurer,	  som	  de	  så	  kan	  bruge	  til	  at	  
lave	  en	  lille	  film	  og	  finde	  en	  handling	  eller	  leger	  sig	  til	  en	  handling.	  Nogle	  gang	  kan	  børn	  
godt	   lide	  at	  arbejde	  til	  et	  manuskript	  og	  holde	  fast	   i	  det,	  andre	  gang	  er	  det	  mere,	  kan	  
man	  se	  hvad	  der	   sker.	  Man	  starter	  med	   to	   figurer	  eller	   tre	  eller	   fire	  og	   så	  går	  de	  her	  
figurer	  i	  relation	  til	  hinanden	  (…)	  og	  så	  pludseligt	  er	  der	  jo	  en	  handling.	  Som	  måske	  har	  
en	  slutning	  og	  måske	  får	  den	  det	  aldrig.	  (…)	  

	  
(…)	  Hvis	  der	  var	  mange	  iPads	  kunne	  børn	  lege	  [ift.	  stop-‐motion],	  gemme	  det	  og	  kigge	  på	  
det	  på	  et	  senere	  tidspunkt.	  Børn	  elsker	  at	  se	  hvad	  de	  nu	  har	  lavet.	   1:07:20	  

	  
(…)	  stop-‐motion	  som	  konfliktløsning	   	   1:09:50	  
	  
R:	   Ift.	   aktiviteter	   i	   Kaspoline:	   Det	   opfylder	   ganske	   pænt	   og	   det	   er	   meget	   dejlig	  
fornemmelse	  at	  have.	  	  
• At	  man	  kan	  karakterisere	  æstetisk	  virksomhed,	  at	  det	  er	  kvalitet	   i	  sig	  selv	  og	  det	  

kan	   man	   jo	   rolig	   sige	   at	   det	   her	   det	   var	   kvalitet	   i	   sig	   selv,	   det	   opleves	   også	   af	  
børnene	  på	  den	  måde.	  	  

• At	  den	  er	  baseret	  på	  sanser	  og	  oplevelser	  og	  følelser,	  det	  har	  den	  også	  været.	  	  
• At	  den	  var	  lyst	  betonet	  på	  samme	  måde	  som	  leg,	  der	  kommer	  vi	  jo	  tæt	  på.	  nu	  var	  

det	   jo	   leg	   der	   var	   målet,	   for	   at	   se	   om	   børnene…	   den	   skjulte	   dagsorden.	   Og	  
lystbetonet	  var	  det	   jo	   i	   kontinuiteten	  blev	  det	  også	   lystbetonet,	   for	   så	  kom	   jo	  de	  
børn,	  som	  virkeligt	  var	  interesseret	  i	  at	  være	  med	  i	  det,	  men	  i	  begyndelsen	  var	  det	  
jo	  ligesom	  os…	  

• At	  den	   involverer	  den	  enkelte	   i	   gruppen	  og	  den	  kulturelle	  omverden,	  og	  det	  har	  
det	  jo	  også	  gjort	  og	  kommer	  til	  at	  gøre,	  fordi	  nogle	  af	  de	  ting	  vi	  har	  dokumenteret	  
vil	  vi	  vise	   til	   forældre,	  så	  de	  også	  kan	  se,	  hvad	  deres	  børn	  har	  været	   igennem,	  vi	  
har	  fået	  meget	  feedback	  fra	  forældre,	  hvad	  det	  har	  gjort	  for	  deres	  børn	  at	  være	  en	  
del	   af	   det	   her	   projekt,	   at	   de	   griber	   hurtigere	   til	   forældrenes	   iPads,	   og	   udvikler	  
videre	  på	  en	   leg,	  de	  har	   lavet	   stop-‐motion	  derhjemme	  med	  deres	   søskende	  eller	  
venner,	  det	  har	  været	  sjovt	  at	  se.	  

• Sådan	  en	  æstetisk	  virksomhed	  skal	  også	  resultere	  i	  et	  produkt,	  som	  kan	  være	  både	  
fysisk,	  det	  kan	  være	  et	  billede,	  et	  musikstykke,	  et	   fotografi	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  
være	  eller	  en	  erfaring	  og	  det	  har	  den	  jo	  levet	  op	  til	  i	  allerhøjeste	  grad	  også	  (…)	  

• Det	   var	   jo	   interessant	   at	   se,	   for	   egentlig	   havde	   jeg	   ikke	   tænkt	   så	  meget	   på	   det	   i	  
starten.	  Kiggede	  lidt	  på	  det	  undervejs,	  hvor	  befinder	  jeg	  mig	  ift.	  de	  parametre	  jeg	  
har	  sat	  for	  mig	  og	  børnene	  i	  det	  her	  sted,	  ift.	  lige	  det	  her	  projekt.	  Og	  så	  har	  vi	  også	  
snakket	  om	  det	  der	  med	  at	  det	  kan	  ophæve	  tids-‐	  og	  rumfornemmelse	  og	  der	  har	  vi	  
så	  set	  nogle	  børn	  fuldstændig	  fortabe	  sig	  i	  det	  de	  lavede,	  de	  var	  helt	  væk,	  det	  synes	  
jeg	  er	  pragtfuldt	  at	  se.	  

• At	  den	  kan	  rumme	  og	  udtrykke	  spændingsfeltet	  mellem	  kaos	  og	  orden.	  Det	  kan	  så	  
tolkes	  på	  den	  måde	  at	  det	  styres,	  hvor	  frit	  er	  det?	  Har	  de	  altid	  haft	  overblik	  eller	  
har	  de	   ikke	  haft	   overblik?	  Har	  det	   indimellem	  været	   lidt	   kaotisk?	   Jeg	   synes	  man	  
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kunne	   fornemme	   mange	   af	   de	   ting	   igennem	   det	   her,	   der	   har	   også	   været	   nogle	  
perioder,	  hvor	  man	  kunne	  mærke,	  at	  de	  var	   lige	  og	  ”Gud,	  hvad	  skal	  det	  her	  være	  
til,	  og	  hvad	  gør	  vi	  nu?”	  (…)	  Og	  så	  efterhånden,	  hvor	  de	  slappede	  af	  med	  de	  ting,	  så	  
var	  det	  meget	  mere	  relaxed	  tilgang	  til	  det	  og	  meget	  mindre	  kaosfornemmelse.	  (…)	  

• At	  man	  udvikler	  æstetisk,	  kan	  være	  musisk,	  sprog	  som	  er	  velegnet	  til	  formidling	  og	  
bearbejdning	  af	   subjektiv	   viden	  og	  det	   følelsesmæssige	  og	  personlige	  budskaber	  
(…)	  det	  mener	   jeg	  også	  at	  der	  har	  været	  også	   i	  det	  her	  projekt.	  Og	  måske	  har	  de	  
også	   taget	   til	   sig	   det	   her	   projekt,	   fordi	   de	   har	   været	   igennem	   mange	   lignende	  
processer,	  bare	  med	  andre	  ting,	  med	  andre	  midler.	  

	  
(…)	  om	  børnenes	  viden	  og	  erindring	   	   1:17:20	  
	  
(…)	  en	  speciel	  episode?	   	   1:18:20	  
	  
R:	   (…)	  den	  måde	  de	   kunne	   verbalisere	   hvad	  der	   var	   svært,	  men	   så	   fandt	   de	   ude	   af	   det,	  
fordi	  de	  skulle	   fotografere	  skygger	  eller	  sådan	  noget,	  og	  den	   form	  for	  udfordring,	  det	  
giver	  sådan	  en	  dejlig	  spænding	  kunne	  man	  mærke	  hos	  børnene,	  fordi	  det	  er	  ligesom	  at	  
have	  en	  opgave,	   som	  man	  måske	   synes	  er	   svært	  og	  hvordan	   skal	   jeg	  klare	  det,	   og	   så	  
kunne	   de	   få	   den	   der	   nye	   perspektiv	   på	   ting,	   som	   der	   var	   nogle	   af	   børnene,	   der	   gav	  
udtryk	  for,	  ”sådan	  har	  jeg	  aldrig	  tænkt	  før!”,	  fordi	  nu	  har	  man	  fået	  en	  ny	  vinkel	  på	  det.	  
Og	   det	   var	   som	   en	   af	   børnene	   sagde	   ”som	   om	   at	   gå	   på	   skattejagt.”	   at	   kunne	  mærke	  
spændingen	  her	  i	  mellemgulvet	  (…)	  

	  
(…)	  at	  gøre	  noget	  på	  en	  anden	  måde	  anden	  gang	  ved	  mikroskopet	   	   1:21:20	  
	  
(…)	  spontan	  leg	  med	  stop-‐motion	   	   1:21:50	  
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Side	  1	   Side	  2	  

 
Side	  3	   Side	  4	  
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10.3. Bilag case 3: Troldeengen 

• Etnografisk strategi 

• Interviewguide 

• Orientering til forældre 

• Transskription af interview 
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Etnografisk	  strategi	  

Case	  3:	  Medieprojekt	  i	  Troldeengen	  (vuggestue)	  

 

Projektets	  indhold:	  

Medieprojekt,	  hvor	  3-‐5	  børn	  fotograferer,	  laver	  stop-‐motion	  animation,	  etc.	  	  
Fokus:	  Medieleg	  
Hvad	  er	  børnene	  optaget	  af?	  Verden	  set	  fra	  deres	  perspektiv.	  Kan	  de	  betjene	  teknologien	  
og	  forstå,	  hvad	  der	  foregår?	  
	  
Udstyr:	  
Digital	  kamera:	  Troldeengen	  
iPad:	  Troldeengen	  
Webcam:	  Camil	  
Digital	  Mikroskop:	  Camil	  
	  
Min	  Rolle:	  
Observation,	  interviews,	  igangsætter	  og	  fascilitator	  
	  
Sted:	  
Troldeengen	  (Vuggestue	  i	  Kokkedal)	  
Pædagog	  C	  (Pædagog	  
	  
Udvælgelse	  af	  børn	  foretages	  af	  Pædagog	  C	  
	  
Periode:	  
Uge	  50	  
	  
Adgang	  til	  felten:	  

• Igennem	  mit	  arbejde	  med	  digitalisering	  
• Har	  haft	  samtaler	  om	  digitale	  medier	  i	  vuggestuen,	  etc.	  

	  
Stedets	  betydning	  /	  personernes	  roller:	  

• Rummets/stedets	  formål:	  frivilligheds	  princip;	  alrummet	  kender	  børnene,	  
legested	  

• Roller/legitimitet:	  jeg	  har	  legitimeret	  min	  rolle	  ift.	  at	  min	  tilstedeværelse	  indgår	  i	  
en	  større	  proces	  (speciale)	  som	  er	  anerkendt.	  

• Hvordan	  reagerer	  Pædagog	  B	  på	  min	  tilstedeværelse?	  Taler	  hun	  til	  mig?	  Ignorerer	  
hun	  mig?	  

	  
Etiske	  overvejelser:	  
Udfordringer:	  	  

• Min	  tilstedeværelse	  
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• Billeder	  af	  børn	  
• Min	  dobbeltrolle:	  etnograf	  og	  tilrettelægger/pædagog	  
• Bevarelse	  af	  børns/pædagogers	  identitet	  

Løsning:	  
• Information	  til	  forældre	  om	  min	  tilstedeværelse	  
• Indhentning	  af	  forældretilladelser	  om	  publicering	  af	  foto	  af	  nærbilleder	  af	  børn	  
• Give	  børn/pædagoger	  en	  ”anden”	  identitet	  

	  
Forskningsspørgsmål:	  

• Hvordan	  kommer	  børns	  leg	  og	  andre	  uformelle	  aktiviteter	  med	  og	  omkring	  
digitale	  medier	  til	  udtryk?	  

• Hvilke	  æstetiske	  bedrifter	  opstår	  der	  i	  børnenes	  leg	  eller	  aktivitet?	  
• Hvilken	  rolle	  spiller	  pædagogerne	  i	  børnenes	  leg	  og	  uformelle	  læringsaktiviteter	  

ved	  brugen	  af	  digitale	  medier?	  
	  
Fokus	  områder:	  

• Leg:	  Børnenes	  impuls	  og	  forundring	  >	  medieleg!	  
• Æstetik:	  Børnenes	  udtryk	  og	  produktion	  >	  i	  begrænset	  omfang	  
• Pædagogernes	  rolle:	  Børnenes	  modtagelse	  af	  støtte	  og	  instruktion	  

	  
Videns	  indsamling:	  
Fokus	  på	  børnenes	  legprocesser	  og	  ikke	  børnene.	  
Interviews	  med	  pædagog:	  

• semi-‐strukturerede	  interviews	  
• evt.	  samme	  spørgeguide	  til	  alle	  projekter	  
• spørgeguide	  indeholder:	  

o pædagogens	  indledende	  tanker/forundring	  
o formål,	  læreplaner/læring	  
o forventning	  
o pædagogens	  rolle,	  metode/hvordan?	  
o overvejelser	  for	  børnevalg	  
o opsamling	  
o afsluttende	  interview	  med	  refleksion	  og	  evaluering	  

Adgang	  til	  artefakter:	  
• Digital	  indsamling	  af	  artefakter	  
• Dokumentation	  og	  registrering	  af	  artefakter	  
• Kobling	  mellem	  artefakt,	  producent	  og	  tilhørende	  observation	  

	  
Exit	  strategi:	  
Afslutning	  af	  observation	  ved	  projektets	  udløb	  
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Interviewguide	  

Case	  3:	  Medieprojekt	  i	  Troldeengen	  (vuggestue)	  

Afsluttende	  interview	  

• Pædagogens	  forundring	  over,	  motivation	  til	  projektet	  >	  hvorfor?	  

• Pædagogens	  forventning	  til	  projektet?	  

• Formål,	  læringsmål?	  

• Overvejelser	  over	  hvilke	  børn	  deltager	  >	  hvem?	  

• Hvordan	  er	  det	  gået?	  >	  forventningsafstemning	  

• Børnenes	  oplevelse,	  take	  away	  

• Pædagogens	  rolle	  under	  projektet	  

• Camils	  rolle	  under	  projektet?	  

• Hvad	  kan	  gøres	  anderledes?	  

• Hvordan	  har	  pædagogen	  udviklet	  sig,	  forandret	  praksis,	  fået	  ny	  viden?	  

• Hvordan	  har	  børnene	  eller	  deres	  aktioner	  udviklet	  sig?	  

• Inspiration	  eller	  tanker	  til	  nye/andre	  projekt?	  

• Fremtidig	  fokus	  på	  digitale	  medier?	  
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Nivå,	  den	  6.	  december	  2012	  

	  

Kære	  forældre	  i	  Troldeengen	  

	  

I	  rammen	  af	  mit	  speciale	  fra	  min	  uddannelse	  som	  kandidat	  i	  digital	  design	  på	  IT-‐

Universitetet	  i	  København,	  vil	  jeg	  lave	  et	  3-‐dags	  forløb	  med	  jeres	  børn	  og	  pædagog	  

C	  i	  Troldeengen.	  I	  projektet	  blander	  vi	  webcam,	  animation	  på	  iPad,	  digitalt	  

mikroskop	  og	  hvad	  vi	  ellers	  kan	  finde	  på	  af	  sjove	  og	  eksperimenterende	  ting	  med	  

vuggestuens	  legetøj.	  De	  centrale	  spørgsmål	  i	  specialet	  omhandler	  børns	  leg	  og	  

æstetik	  i	  omgang	  med	  digitale	  medier,	  hvilket	  lægger	  op	  til	  en	  fri	  og	  uformel	  

omgang	  med	  teknologien.	  

Jeg	  	  vil	  foto-‐	  og	  videodokumentere	  projektet	  og	  regner	  med	  at	  kun	  få	  billeder	  

indgår	  i	  specialet.	  Videomaterialet	  bruges	  kun	  til	  gennemsyn	  i	  min	  egen	  analyse.	  

Ved	  spørgsmål	  er	  i	  velkomne	  at	  kontakte	  mig	  på	  31902111	  eller	  

camil@guyatwork.dk.	  

	  

Mvh.	  

Camil	  Hesse	  
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Interview	  med	  Pædagog	  C	  i	  Troldeengen	  
	  
Sted/dato:	   Kokkedal/12.12.2012	  
Længde:	  	   17min.	  46sec.	  
Camil:	  	   Interviewer	  
Pædagog	  B:	  	   Respondent	  
	  
I:	  	   Nu	  havde	  vi	  lige	  tre	  dage	  med	  lidt	  af	  hvert…	  
	  
R:	   Ja.	  
	  
I:	   Overordnet,	  hvordan	  vil	  du	  med	  dine	  egne	  ord	  beskrive	  hvad	  der	  foregik	  i	  de	  her	  dage?	  
	  
R:	   Altså,	  lidt	  kaotisk	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  fordi	  at	  jeg	  var	  også	  helt	  ny	  i	  og	  hvad	  skulle	  
jeg	  lige	  og	  hvordan	  skulle	  jeg	  forholde	  mig	  til,	  selvom	  du	  sagde	  ”Du	  skal	  bare	  være	  dig	  
selv.”	  men	  det	  er	  selvfølgeligt	  lidt	  kunstigt.	  Og	  var	  meget	  skulle	  jeg	  gå	  ind	  og	  blande	  mig	  
i	  hvad	  det	  var	  de	  gjorde	  med	  fx	  kamera	  og	  iPads	  og	  mikroskop	  og	  webcam.	  Det	  var	  lidt	  
svært	  at	  finde	  ude	  af	  hvordan…	  

	  
I:	   Hvordan	  synes	  du	  at	  du	  har	  gjort	  det?	  Hvis	  du	  skulle	  sætte	  nogle	  ord	  på.	  Synes	  du	  at	  du	  
har	  blandet	  dig	  eller	  …?	  

	  
R:	   Ja.	  Jeg	  synes	  jeg	  var	  måske	  lidt	  tilbagetrukket	  end	  hvis	  måske	  jeg	  havde	  været	  mig	  selv	  
og	  selv	  skulle	  prøve	  det,	  …	  men	  jeg	  tænkte	  du	  gik	  ikke	  sådan	  ind,	  du	  var	  også	  sådan	  lidt	  
tilbageholdent,	  så	  siger	  jeg,	  så	  prøver	  jeg	  også	  at	  være	  det.	  

	  
I:	   Ja.	  
	  
R:	   Jeg	  synes	  det	  var	  svært,	  lige	  at	  finde	  ude	  af,	  hvilken	  rolle	  jeg	  skulle	  have,	  altså,	  om	  jeg	  
selv	  skulle	  lade	  dem	  finde	  ude	  af,	  hvordan	  man	  bruger	  det,	  eller	  hvordan…	  ,	  det	  var	  lidt	  
svært.	  

	  
I:	   Altså	  for	  mig	  er	  det	  jo	  netop…	  Jeg	  trækker	  mig	  lidt	  tilbage	  for	  at	  se,	  altså,	  hvad	  vil	  der	  
opstå	  ud	  fra	  deres	  egen	  nysgerrighed	  eller	  deres	  eget	  drive	  eller	  hvad	  man	  nu	  vil	  kalde	  
det.	  

	   Hvordan	  oplever	  du	  dig	  i	  den	  rolle,	  kan	  du	  genkende	  det	  hos	  dig?	  
	  
R:	   Nej,	  jeg	  tror	  at	  jeg	  vil	  være	  mere	  på,	  hvis	  det	  var	  at,	  jeg	  tror	  jeg	  vil	  være,	  en	  anden	  gang,	  
hvis	   jeg	   skulle	   prøve	   igen,	   så	   tror	   jeg	   jeg	   vil	   være	   mere	   sådan,	   måske	   lidt	   mere	  
styrende.	  

	  
I:	   Ja.	  (…)	  det	  kunne	  jeg	  jo	  se	  og	  måske	  med	  rette,	  det	  kan	  man	  måske	  ikke	  sige	  men	  der	  
hvor	   du	   laver	   stop	   motion..	   der	   går	   du	   selvfølgelig	   ind	   og	   forklare,	   nu	   skal	   du	   gøre	  
sådan	  og	  sådan	  og	  	  

	  
R:	   Jamen	  jeg	  tænker	  også	  efter	  i	  går	  at	  det	  bliver	  jeg	  jo	  nødt	  til	  at	  være	  –	  det	  nytter	  ikke	  
noget	  at	  de	  stå	  og	  trykker	  mange	  gange,	  altså	  de	  skal	  trykke	  en	  gang	  og	  så..	  altså	  hvor	  
skulle	  de	  også	  vide	  det	  fra	  .	  der	  må	  jeg	  jo	  ligesom	  være	  den	  der	  tager	  styringen	  

	  
I:	   Jeg	   fangede	   faktisk	   ikke	   rigtig	   første	   dag	   –	   hvad	   var	   det	   du	   fortalte	   børnene?	   Med	  
kameraerne?	  For	  de	  var	  jo	  til	  jeg	  havde	  startet	  mit	  optagelse	  der	  var	  de	  allerede	  i	  gang	  
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R:	   Jeg	  gav	  dem	  bare	  et	  kamera	  hver	  og	  så	  kunne	  de	  tage	  billeder	   	  og	  egentlig	  ret	  hurtigt	  
fandt	  jeg	  ud	  af	  ..	  

	  
I:	   Hvad	  sagde	  du	  til	  dem?	  
	  
R:	   Jeg	  sagde	  bare	  nu	  skal	  i	  tage	  billeder	  så	  her	  er	  et	  kamera,	  jeg	  tror	  ikke	  engang	  jeg	  rigtig	  
viste	  dem	  det	  –	  jo	  lige	  hvor	  de	  skulle	  trykke	  og	  at	  de	  ikke	  skulle	  holde	  fingeren	  foran	  	  

I:	   Okay,	  du	  tændte	  dem	  for	  dem	  måske?	  
	  
R:	   Ja.	  Og	  så	  jamen	  så	  gik	  de	  faktisk	  bare	  i	  gang	  
	  
I:	   Okay	  –	  hvordan	  var	  det	  for	  dig	  at	  se?	  
	  
R:	   Det	   synes	   jeg	   var	   ret	   fedt..	   øhm	   og	   nu	   er	   det	   jo	   sådan	   nogle	   voksenkameraer	   så	   jeg	  
tænkte,	  ej	  jeg	  skal	  ikke	  sige	  for	  meget	  jeg	  skal	  prøve	  at	  lade	  være	  med	  at	  sige	  pas	  på	  og	  
lad	  vær,	  forsigtig	  og	  så	  noget	  og	  det	  synes	  jeg	  var	  ret	  god	  til	  at	  lade	  være	  med.	  Fordi	  de	  
kunne	  jo	  godt	  finde	  ud	  af	  det	  og	  de	  tabte	  dem	  jo	  ikke..	  kun	  en	  enkelt	  gang	  og	  det	  synes	  
jeg	   var	   ret	   imponerende	   for	   det	   er	   faktisk	   første	   gang	   de	   i	   hvert	   fald	   herfra	   har	   et	  
kamera	  i	  hånden.	  Så	  det	  var	  jeg	  egentlig	  lidt	  overrasket	  over	  hvor	  hurtigt	  de	  fandt	  ud	  af	  
at	  bruge	  det	  

	  
I:	   Hvad	  med	  dit	  kendskab	  til	  børn,	  hvad	  tror	  du	  de	  er	  optaget	  af	  når	  de	  får	  de	  kameraer	  i	  
hånden,	  hvad	  tror	  du	  der	  sker?	  

	  
R:	   Altså	  først	  og	  fremmest	  var	  det	  jo	  juletræet	  de	  havde	  fokus	  på,	  men	  så	  fandt	  de	  ud	  af	  at	  
tage	  billeder	  af	  hinanden	  og	  det	  var	  egentlig	  ret	  sjovt	  at	  se.	  Og	  så	  gik	  de	  efter	  at	   tage	  
billeder	   af	   sig	   selv	   og	  hinanden,	  men	  de	   er	   jo	   også	   vant	   til	   at	   når	   vi	   tager	   billeder	   af	  
dem,	  så	  skal	  de	  over	  og	  se	  –	  altså	  med	  det	  samme	  ik?	  Eller	  hvis	  man	  tager	  billeder	  af	  
nogle	  andre	  så	  står	  der	  en	  flok	  og	  skal	  kigge	  med	  eller	  går	  ind	  foran	  med	  og..	  

	  
I:	   Men	  er	  der	  noget	   i	  deres	  opførelse	  som	  du	  kan	  genkende	   fra	  andre	  aktiviteter	  eller	   ..	  
hvor	  du	  netop	  må	  sige	  ej	  det	  er	  noget	  helt	  nyt	  for	  sådan	  plejer	  det	  ikke	  at	  være..	  et	  eller	  
andet	  

	  
R:	   Nej	  men	   jeg	   synes	   i	  hvert	   fald	  den	   første	  dag,	  Arthur	  og	  Elsa?	  Nogle	  nysgerrige	  børn	  
som	   godt	   ville	   øh	   altså	   de	   er	   meget	   nysgerrige	   begge	   to	   ik?	   Jeanne	   er	   sådan	   meget	  
tilbageholdende	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  et	  meget	  godt	  billede	  på	  hvordan	  hun	  er.	  Øhh	  ja	  og	  
så	  Ashja?	  Så	  lidt	  forvirret	  og	  ..	  men	  altså	  Elsa	  og	  Arthur	  det	  var	  også	  grunden	  til	  at	  jeg	  
tog	  dem	  med,	  det	  var	  også	  fordi	  jeg	  vidste	  jo	  god	  de	  var	  nysgerrige	  børn	  	  

	  
I:	   De	  kunne	  godt	  få	  tiden	  til	  at	  gå	  med	  den	  leg?	  
	  
R:	   Ja	  det	  kunne	  de	  
	  
I:	   Øhhm	   har	   du	   undervejs	   i	   kontakt	   med	   børnene	   lagt	   mærke	   til	   noget	   eller	   måske	  
snakket	  med	  dem	  om	  mere	  konkret	  hvad	  de	  kiggede	  og	  tog	  billeder	  af	   ..	  havde	  måske	  
en	  samtale	  om	  noget	  der	  foregik?	  

	  
R:	   Jeg	  synes	  det	  gik	  så	  hurtigt,	  altså	  når	  jeg	  sagde	  i	  hvert	  fald	  den	  første	  dag	  der	  til	  Arthur,	  
kan	  du	  ikke	  tage	  et	  billede	  af	  juletræet,	  så	  var	  han	  jo	  ovre	  og	  tage	  en	  hel	  masse	  og	  så	  var	  
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han	  vider	  til	  den	  næste.	  De	  var	  meget	  optagede	  af	  at	  tage	  billeder	  af	  ikke	  rigtig	  noget	  og	  
ikke	  rigtig	  lytte	  til	  hvad	  jeg	  sagde.	  Fordi	  det	  var	  bare	  så	  spændende	  for	  dem	  at	  gå	  rundt	  

	  
I:	   Hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  sådan?	  
	  
R:	   Det	  er	  nok	  fordi	  de	  aldrig	  har	  prøvet	  det,	  I	  hvert	  fald	  ikke	  hernede.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  
gør	  derhjemme,	  om	  de	  får	  lov	  til	  det	  derhjemme.	  Men	  her	  der	  har	  de	  jo	  ikke	  prøvet	  det	  
før.	  Det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  når	  de	  så	  har	  prøvet	  det	  nogle	  gange,	  at	  man	  så	  kan	  få	  dem	  
til	  at	   tage	  billeder	  af	   forskellige	   ting	  hvor	  man	  siger	  nu	  skal	  du	   tage	  af	  en	  bil	  eller	  en	  
cykel	  eller	  noget..	  

	  
I:	   Men	  hvad	  betyder	  det	   for	  dig	   i	   forhold	  til	   instruktion	  eller	  tilgang	  til	  at	  det	  med	  at	  gå	  
rundt	   med	   et	   kamera	   vil	   du	   så	   gøre	   det	   anderledes	   eller	   vil	   du	   bare	   have	   den	  
tålmodighed	  der	  skal	  til	  for	  at	  de	  kan	  …	  (kan	  ikke	  høre	  6:06)	  falde	  til	  ro	  eller	  hvordan	  
vil	  det	  her	  foregå?	  

	  
R:	   Altså	   jeg	   tror	   nok	   at	   jeg	   vil	   prøve	   det	   igen	   og	   så	   vil	   jeg	   nok	   prøve	   at	   være	   lidt	  mere	  
styrende	  når	  den	  første	  nysgerrighed	  har	  lagt	  sig	  for	  at	  få	  noget..	  og	  så	  lige	  tænke	  mig	  
om,	  hvad	  er	  det	  egentlig	   jeg	  vil	  have	  ud	  af	  det	  her..	  nu	  var	  det	  bare	  at	  de	  skulle	  have	  
dem	  i	  hånden	  og	  tage	  billeder	  men	  altså	  hvis	  det	  er	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  gå	  en	  tur	  så	  måske	  
tænke	  over	  om	  der	  er	  nogle	  specielle	  ting	  jeg	  vil	  have	  de	  skal	  finde	  og	  tage	  billeder	  ud	  
af	  af,	  sådan	  så	  vi	  kan	  få	  en	  eller	  anden	  pædagogiske	  aktivitet	  ud	  af	  det	  med	  nogle	  mål.	  
Så	  det	  ikke	  bare,	  det	  er	  jo	  også	  hyggeligt	  at	  gå	  rundt	  og	  tage	  billeder,	  men	  prøve	  at	  se	  
om	  de	  forstår	  at	  nu	  skal	  de	  tage	  et	  billede	  af	  et	  træ	  altså,	  om	  de	  så	  ved	  hvad	  det	  er	  de	  
skal	  tage	  af.	  

	  
I:	   I	   forhold	   til	   stop	  motion,	   det	  med	   at	   ..	   jeg	   kan	   ikke	   engang	   huske	   situationen	  præcis	  
men	  begge	  dage	  der	   byggede	  de	   jo	   noget	  med	   lego	  og	   jeg	   tror	   første	   dag	   var	  det	   jo..	  
havde	   vi	   vist	   gang	   i	   noget	   legoleg	   herovre	   og	   så	   tror	   jeg	   vi	   forplantede	   det	   over	   på	  
bordet	   hvor	   vi	   kunne	   filme	  det,	  men	  øhm	   jeg	   kan	   ikke	  helt	   huske	   øhm..	   hvordan	  det	  
opstod	  eller..	   jeg	  spørger	  på	  den	  måde,	  tror	  du	  det	  er	  altså	  hensigtsmæssigt	   for	  deres	  
måde	   at	   lære	  det	   her	   at	   kende	  på,	   altså	   at	   lære	   stop	  motion	   at	   kende	  på	   at	   bygge	   et	  
legotårn	  og	  holde	   fast	   i	  det,	   fordi	  vi	  ved	  begge	   to	   jo	  at	  det	  kræver	  nogle	  billeder	  som	  
man	  ligesom	  kan	  sætte	  sammen	  så	  det	  kan	  blive	  til	  noget	  så	  man	  kan	  ligesom	  forstå	  de	  
bevægelser	  det	  for..	  tror	  du	  det	  har	  været	  nødvendigt	  eller	  kunne	  man	  angribe	  det	  på	  
en	  anden	  måde.	  

	  
R:	   Altså	  jeg	  tror	  faktisk	  den	  var	  rigtig	  god	  	  med	  lego,	  det	  er	  sådan	  meget	  simpelt	  at	  bygge	  
ovenpå.	   Havde	  man	   taget	   nogle	   dyr	   og	   de	   skulle	   filme	   dem	   eller	   noget	   andet,	   nogle	  
biler,	  så	  tror	  jeg	  det	  havde	  været	  svære.	  Jeg	  tror	  med	  lego	  hvor	  man	  bygger	  ovenpå	  at	  
det	  faktisk	  er	  en	  rigtig	  god	  ide.	  

	  
I:	   Ja.	  Og	  der	  var	  vi	  egentlig	  også	  	  blevet	  enige	  om	  at	  det	  matchede	  aldersgruppen,	  i	  hvert	  
fald	  de	  store	  af	  dem	  

	  
R:	   Ja..	  det	  kunne	  være	  sjovt	  at	  eksperimentere	  når	  de	  har	  prøvet	  det	  andet	  nogle	  gange	  og	  
se	   om	   de	   har	   den	   fornemmelse	   af	   at	   det	   er	   en	   af	   gangen..	   øhh	   en	   lille	   bitte	   ting	   de	  
rykker	   eller	   bygger	   for	   de	   var	   jo	   på	   at	   så	   var	   der	   jo	   bare	  mange	   klodser	   der	   skulle	  
ovenpå	  på	  en	  gang	  og	  så	  tage	  et	  billede.	  Øh	  der	  gik	   lidt	   tid	   før,	  eller	  vi	  skulle	  egentlig	  
instruere..	   hele	   tiden	   sige	   en	   på	   og	   så	   over	   og	   tage	   billede	   og	   så	   bygge	   på.	   Men	   det	  
kunne	   godt	   være	   hvis	   jeg	   prøvede	   igen	   at	   de	   ligesom	   selv	   kunne	   	   huske	   med	   lego	  
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hvordan,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  god	  måde	  for	  aldersgruppen	  at	  starte	  på	  den	  måde.	  
Meget	  simpelt,	  enkelt!	  

	  
I:	   Da	  de	  havde	  kamera,	  især	  den	  første	  dag,	  synes	  jeg	  har	  jeg	  sådan	  lagt	  mærke	  til	  og	  nu	  
kender	   jeg	   ikke	   børnene,	   jeg	   ved	   ikke	   hvordan	   de	   ellers	   leger	   men	   at	   de	   egentlig	  
begynder	  at	  lege	  nogle	  lege	  som	  ikke	  havde	  noget	  med	  kameraet	  at	  gøre,	  men	  ligesom	  
havde	  det	  med	  sig	  nærmest	  som	  en	  håndtaske	  eller	  lommekniv	  eller	  et	  eller	  andet	  en	  
nøglering.	   Kan	   du	   prøve	   at	   sætte	   nogle	   ord	   på	   hvis	   du	  måske	   har	   samme	  oplevelser	  
eller	   	   måske	   med	   dit	   kendskab	   hvad	   der	   foregår	   når	   de	   ligesom	   finder	   en	   leg	   med	  
hinanden..	  

	  
R:	   Øh	  pust..	  det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  svært	  altså..	  det	  er	  jo	  klart	  det	  er	  noget	  nyt	  med	  kamera	  så	  
det	  har	  de	  jo	  selvfølgelig	  med,	  det	  kunne	  også	  være	  på	  stuen	  en	  eller	  anden	  ting	  der	  er	  
ny	  og	  spændende	  så	  giver	  de	  jo	  ikke	  slip	  på	  den,	  så	  har	  den	  en	  anden	  funktion	  i	  legen..	  
øhh	  om	  det	  er	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  så	  det	  tror	  jeg	  er	  et	  meget	  godt	  kendetegn	  i	  hvert	  
fald	  med	  et	  kamera	  at	  så	  giver	  de	  ikke	  slip	  

	  
I:	   Tror	  du	  det	  spiller	  en	  rolle	  i	  deres	  leg	  	  
	  
R:	   Med	  kameraet?	  
	  
I:	   Ja	  altså	  at	  den	  er	  med	  enten	  som	  kamera	  som	  genstand	  
	  
R:	   Ja	  det	  tror	  jeg	  nu	  nok	  den	  gør,	  for	  jeg	  synes	  også	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  nå	  men	  så	  tager	  de	  
lige	  et	  billede	  og	  så	  lægger	  de	  det	  bag	  bilen	  ik?	  Eller	  også	  så	  går	  de	  ud	  og	  tager	  det	  med	  
sig;	  hov	  jeg	  skal	  lige	  tage	  et	  billede.	  Så	  jeg	  tror	  da	  det	  har	  en	  rolle	  for	  jeg	  tænkte	  lidt,	  nå	  
nu	  leger	  de	  jo	  bare	  men	  jeg	  synes	  lidt	  jeg	  kan	  huske	  de	  havde	  stadig	  det	  kamera	  med	  og	  
de	  brugte	  de	  stadig	  til	  at	  tage	  billeder	  med.	  

	  
I:	   Den	   leg	  der	   til	  sidst	   første	  da	  med	  tårnet,	  kan	  du	  se	  noget	  særligt	  med	  det	  eller	  hvad	  
skulle	  man	  sige..	  det	  er	  jo	  også	  en	  leg	  der	  udvikler	  sig	  på	  en	  måde..	  

	  
R:	   Ja	  med	  og	  vælte	  og	  ..?	  
	  
I:	   Ja.	  
	  
R:	   Det	  gør	  vi	  jo	  tit,	  så	  skal	  de	  vælte	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  er	  det	  sjove	  
	  
I:	   Så	  det	  er	  de	  vant	  til?	  
	  
R:	   Ja.	  
	  
I:	   Men	  de	  er	  selvfølgelig	  ikke	  vant	  til	  at	  tage	  billeder	  af	  det..	  men	  jeg	  kan	  også,	  jeg	  ved	  ikke	  
om	  det	  bare	  er	  en	  lille	  progression	  i	  det	  hvor	  i	  starten	  virkede	  det	  som	  om	  de	  er	  mere	  
optaget	  af	  at	  det	  er	  højt	  og	  tage	  billeder	  hvor	  så	  efterhånden	  så	  bliver	  det	  sådan	  mere	  
en	  destruktiv	  ting	  ..	  altså	  hvor	  man	  lægger	  kameraet	  væk	  og	  hvor	  det	  bare	  handler	  om	  
at	  ødelægge	  tårnet	  

	  
R:	   Ja	  ..	  men	  det	  er	  det	  også	  når	  vi	  bygger,	  så	  er	  der	  bare	  en	  der	  skal	  skubbe	  til	  det	  og	  så	  er	  
det	  jo	  det	  der	  er	  sjovt,	  så	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  normalt	  at	  man	  prøver	  at	  bygge	  noget	  i	  
starten	  og	  så	  vælter	  det	  og	  så	  griner	  alle,	  så	  er	  det	  det	  der	  er	  formålet	  med	  det.	  
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I:	   Så	  synes	  jeg	  det	  er	  lidt	  sjovt,	  hende	  Sanne	  hun	  overtog	  jo	  på	  et	  tidspunkt	  Ipad’en	  efter	  
du	  var	  færdig	  med	  at	  lave	  stopmotion	  så	  varmede	  hun	  jo	  op	  og	  kom	  hen	  til	  Ipad’en	  og	  
snuppede	   sig	   et	   kamera.	   Vil	   du	   sætte	   nogle	   ord	   på	   hvad	   der	   foregår	   hos	   hende	   eller	  
sådan	  igen	  med	  det	  kendskab	  du	  har	  til	  hende	  

	  
R:	   Altså	  hun	  er	   jo	  sådan	  en	  ret	  genert	  pige,	  men	  på	  stuen	  er	  hun	  også	  sådan	  en,	  så	   leger	  
hun	  bare..	  hun	  er	  rigtig	  god	  til	  bare	  at	  stå	  og	   lege	  med	  køkkenting	  eller	  hvad	  der	   lige	  
optager	  hende.	  Og	  det	  er	  helt	  klart	  at	  det	  optog	  hende	  rigtig	  meget..	  og	  nu	  er	  hun	  også	  
lidt	  forsigtig	  så	  nu	  var	  der	  jo	  ingen	  omkring	  hende	  så	  havde	  hun	  jo	  den	  for	  sig	  selv,	  så	  
det	   synes	   jeg	   var..	   det	   var	   faktisk	   også	   lidt	   sjovt	   at	   se,	   fra	   at	   være	   den	   der	   stille	   og	  
generte	  til	  at	  starte	  med	  så	  var	  hun	  jo	  bare	  helt	  fuldstændig	  og	  jeg	  skulle	  da	  i	  hvert	  fald	  
ikke	  røre	  ved	  den,	  den	  skulle	  hun	  nok	  selv	  styre	  ha	  ha..såå	  det.	  Men	  hun	  er	  sådan	  en	  
stille	  pige..	  en	  lille	  eftertænksom	  pige,	  også	  i	  hendes	  leg	  og	  leger	  faktisk	  meget	  alene,	  så	  
det	  var	  egentlig	  også	  som	  forventet	  synes	  jeg,	  at	  hun	  var	  alene	  om	  det.	  

	  
I:	   Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  her	  til	  sidst	  hvad	  de	  er	  optaget	  af	  når	  de	  tager	  billeder,	   jeg	  
ved	   godt	   der	   var	  motiver	   som	   juletræet	   eller	  måske	   en	   legesituation,	  men	   jeg	   synes	  
især	  at	  Jeanna	  på	  anden	  dag,	  hun	  har	  jo	  mere	  sådan	  en..	  for	  mig	  virker	  hun	  mere	  som	  
en	  der	  sidder	  i	  et	  kontroltårn	  og	  styre	  et	  eller	  andet	  altså	  hun	  har	  en	  Ipad	  hun	  kigger	  på	  
og	  flytter	  nogle	  billeder	  og	  så	  har	  hun	  et	  kamera	  hvor	  hun	  indimellem	  tager	  det	  op	  og	  
tager	  et	  billede	  af	  noget.	  Har	  du	  nogen	  ide	  om	  hvad	  hun	  tager	  billeder	  af?	  Nu	  har	  vi	  jo	  
ikke	  set	  billederne	  men	  hvad	  tror	  du	  der	  ..	  hvilken	  sammenhæng	  er	  relevant	  for	  hende	  i	  
den	  situation	  at	  hun	  bliver	  motiveret	  til	  at	  tage	  billeder?	  

	  
R:	   I	  starten	  tror	  jeg	  bare	  det	  var	  det	  der	  med	  at	  trykke	  på	  knappen	  fordi	  det	  var	  det	  der	  
var	  sjovt	  fordi	  det	  var	  jo	  alle	  mulige	  ned	  i	  gulvet..	  jeg	  ved	  altså	  ikke	  lige	  hvad..	  jeg	  tror	  
bare	  det	  var	  det	  der	  med	  at	  trykke	  på	  en	  knap	  –	  det	  samme	  på	  Ipad’en	  bare	  bladre	  og	  
trykke..	  øhh	  jeg	  synes	  ikke	  sådan..	  jo	  lidt	  i	  dag	  der	  stod	  hun	  sådan	  lidt	  og	  pegede	  over	  
mod	  nogle	  ting	  og	  tog	  et	  billede	  men	  ellers	  synes	  jeg	  bare	  det	  var	  meget	  sådan	  at	  trykke	  
på	  knappen	  

	  
I:	   Og	   nu	   måske	   lidt	   et	   svært	   spørgsmål.	   Jeg	   har	   jo	   nu	   taget	   nogle	   billeder	   med	  
fritidshjemsbørn	  og	  de	  er	  selvfølgelig	  meget	  målrettede	  efter	  de	  opgaver	  de	  får	  ellers	  
hvis	  de	  selv	  har	  nogle	  ideer	  om	  hvad	  de	  skal	  tage	  billeder	  af	  ..	  øhm	  det	  er	  jo	  anderledes	  
med	  2årige,	  formentlige	  nogle	  andre	  impulser	  der	  finder	  sted	  osv.	  Men	  hvad	  skal	  man	  
sige	  ..	  vil	  du	  ud	  fra	  dit	  syn	  som	  voksen	  være	  altså	  hvis	  du	  skulle	  se	  på	  de	  billeder	  hvad	  
vil	  du..	  hvis	  du	  nu	  skulle	  tænke	  dig	  til	  det,	  hvad	  ville	  du	  lægge	  mærke	  til	  eller	  hvad	  ville	  
du	  finde	  interessant	  at	  se	  på,	  eller	  hvad	  er	  dine	  kommentar	  til	  det..	  til	  sleve	  billedet	  de	  
tager,	  det	  der	  kommer	  ud	  

	  
R:	   Altså	  jeg	  er	  jo	  vant	  til	  at	  det	  er	  sådan	  et	  pænt	  billede,	  så	  det	  der	  med	  at	  hvis	  det	  bare	  var	  
sådan	  et	  udsnit	  af	  et	  eller	  andet,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  ville	  lægge	  mærke	  til	  .	  men	  måske	  
hvis	  jeg	  ved	  det	  er	  børn	  der	  har	  taget	  dem,	  så	  vil	  jeg	  måske	  se	  på	  det	  på	  en	  anden	  måde.	  
Se	  nogle	  andre	  ting	  i	  det	  og	  prøve	  måske	  at	  se	  det	  med	  deres	  øjne	  –	  hvad	  er	  det	  lige	  de	  
har	  fanget	  der.	  For	  jeg	  tager	  jo	  altid	  billeder	  af..	  sådan	  et	  helt	  billeder,	  ikke	  med	  nogle	  
detaljer	  som..	  der	  er	  de	  jo	  meget	  tæt	  på	  ..	  så	  er	  det	  noget	  med	  de	  kigger	  den	  ene	  vej	  og	  
tager	  et	  billede	  den	  anden	  vej	  ik	  øh	  ..	  ja	  

	  
I:	   Men	  tror	  du	  det	  har	  sin	  ret	  at	  tage	  billeder	  på	  den	  måde?	  
	  
R:	   Det	  synes	  jeg	  –	  de	  fanger	  nogle	  andre	  ting.	  
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I:	   Selvom	  det	  er	  sådan	  her.	  
	  
R:	   Det	   er	   sådan	   det	   er	   –	   så	   kan	   det	   være	   et	   super	   godt	   billede	  med	   altså..	   øøh	   Dierto?	  
Prøvede	  da	  også	  at	  fange	  noget	  hjerte	  på	  et	  juletræ,	  jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvor	  meget	  han	  fik	  
med	  men	  altså..	  de	  prøvede	  at	  gå	   lidt	   tættere	  på	  hvor	   jeg	  måske	  ville	  gå	   lidt	   længere	  
væk,	  men	  der	  er	  de	  jo	  en	  helt	  anden..	  også	  de	  er	  jo	  ned	  i	  en	  anden	  højde	  end	  jeg	  er	  når	  
de	   fotografere	   ik?	   Så	   de	   ser	   jo	   lidt..	   jeg	   sad	   da	   også	   og	   kiggede	   lidt	   på	   billederne	   fra	  
første	  dag-‐	  øhh	  det	  var	  nogle	  meget	  sjove	  billeder	  de	  havde	  taget..	  det	  ville	  jeg	  jo	  aldrig	  
gøre,	  så	  hvad	  var	  det	  spørgsmålet	  var	  ha	  ha	  ..	  	  

	  
I:	   Nu	  siger	  du	  at	  du	  har	  kigget	  på	  de	  første,	  er	  der	  noget	  specielt	  der	  karakteriserer	  de	  her	  
billeder?	  Hvis	  du	  bare	  sådan	  sku..	  

	  
R:	   Jamen	  jeg	  tror	  det	  var	  meget	  med	  farver,	  fordi	  de	  havde	  taget	  mange	  med	  de	  der	  lego	  
klodser,	   så	   jeg	   tror	  det	   var	   farverne	  øhhm	  og	   så	  var	  der	  måske	   lige	   en	   finger	  på,	  det	  
synes	   jeg	  da	  egentlig	  også	  var	   lidt	  sjovt,	  det	  var	  sådan	  et	  halvt	  billede	  af	  en	   finger	  og	  
noget	  andet..	  øøh	  altså	  det	  var	  ikke	  så	  perfekte	  som	  hvis	  man	  opstillede	  billederne	  –	  det	  
var	  meget	  sådan	  umiddelbart	  spontane	  billeder.	  Det	  synes	  jeg	  var	  ret	  skægt	  at	  se	  

	  
	  
Afsluttende	  kommentarer….	  


