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ABSTRACT  
The purpose of this project is to present the subject of how web communication can facilitate the 
acquisition of knowledge and dialogue of specific pedagogical themes between pedagogues and 
those in leadership positions. A personal-pedagogical web blog is constructed for this purpose.  
In addition, reflections are made on the particular possibilities and perspectives of taking a personal 
approach to professional web communication. The blog in mention has pedagogical integration play 
and leadership as it’s specific content, identity and branding. It is developed and maintained through 
connecting structures, narratives and stories inherent in the blog, similar to those found in social 
fantasy play and the methodological approach of the Integrating Background. In this sense, the 
blog, crossing and connecting media, is to be considered consistent with the pedagogical logic of it's 
identifying themes. This reference to the inherent structure in the referral group makes it a relevant 
facilitator of web communication. The blog activity registered so far seems to confirm this 
assumption. Conversely, based on comments received in response to some of the articles in the blog 
and on facebook, it can be assumed that it is more difficult to reach interactivity and dialogue on 
pedagogical issues through web blogging. The dashboard statistic data discloses that categories that 
include personal elements in narratives and photographical stories are the most frequented in the 
blog. This leads to hypothesize a possible positive influence of an authentic personal approach in 
acquisition of professional knowledge applicable in web communication which can be used as a 
more general strategy in cross media professional communication. 
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Indledende refleksioner 
Nærværende opgave er den teoretiske del af et konkret tværmedialt webprojekt, som er realiseret parallelt 
med de teoretiske overvejelser og den skriftlige fremstilling. Processen har været karakteriseret ved en 
kompleks tilgang hvor flere aspekter og elementer har været i spil på en gang og har udviklet sig under 
gensidig påvirkning, efter en form for billedlogik eller "logica di quadro"1. Det er en logik, som er 
kendetegnet ved at elementerne optræder samtidigt som forbundne dele af en helhed, lige som på et foto eller 
et maleri. Til forskel fra denne følger en akademisk opgave en anden form for sproglig fremstillingslogik, 
som er fremadskridende lineær, og hvor elementerne optræder i en given rækkefølge, afsnit efter afsnit, 
punkt efter punkt, fra indledning til konklusion. Problemstillingen er hverken ny eller ukendt. Men måske er 
den særligt fremtrædende i relation til tværmedial kommunikation, hvor det lige som i denne 
opgavesammenhæng handler om at få to forskellige projektdele til at hænge sammen indholdsmæssigt, 
fremstillingsmæssigt, "medieteknisk" og teoretisk.  
 
1. Begrundelse og problemfelt 
 
1.1 Krav om dokumentation 
Daginstitutionsområdet har i en årrække været genstand for et stigende pres fra omverdenen både på 
nationalt og kommunalt niveau med store udfordringer i relation til de politiske dagsordner om kvalitet, 
ledelse, forebyggelse og læring. Ikke alene Socialministeriet men også regeringen og Finansministeriet har 
sat fokus på området gennem flere initiativer. I regeringens kvalitetsreform er ledere blev positioneret som 
de centrale figurer i sikring af kvaliteten af offentlige institutioner, herunder også pædagogiske institutioner, 
med fagligheden som et vigtigt omdrejningspunkt. Finansministeriet har igangsat et større 
forskningsprogram inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor2, hvor professionsperspektivet er 
kommet i fokus i den videnskabelige og fagpolitiske diskurs, som enten supplement eller alternativ til New 
Public Management. Der argumenteres i denne sammenhæng for en overskridelse af 
managementstænkningen3, idet det mekaniske kausale og lineære styringsparadigme fører til fejlslutninger 
og ressourcespild, fordi institutionernes virkelighed er stadig mere sammensat og kompleks. Der er med 
andre ord optakt til et paradigmeskift inden for ledelse og styring, hvor den videnskabelige 
managementtilgang udfordres af en professionsvidenskabelig ledelsestilgang.  
 
Inden for daginstitutionsområdet betyder professionstilgangen på den ene side en faglig anerkendelse og på 
den anden side en skærpelse af forventninger og krav i relation til dokumentation og evaluering af det 
pædagogiske. Det gælder især i relation til læringsdagordenen, der for alvor blev sat i 2004 med loven om 
Pædagogiske læreplaner, som nu i revideret form indgår i et samlet lovkompleks for dagtilbudsområdet. 4 
Lovens § 8-10 indeholder bestemmelser af pædagogiske læreplaner, som indebærer, at den enkelte 
institution skal udarbejde en pædagogisk læreplan, der beskriver mål for børns læring og pædagogiske 
metoder indenfor en række temaområde. 
  
I lyset af denne poliske opmærksomhed forventes pædagoger og ledere som områdets hovedaktører i højre 
grad end tidligere at kunne beskrive og begrunde den pædagogiske kvalitet i institutionerne, herunder 
evaluere og dokumentere resultaterne af det pædagogiske arbejde med børn. Der stilles med andre ord nye 
dokumentationskrav om en velartikuleret og ekspliciteret faglighed, for såvel de professionelle som for deres 
faglige organisation. BUPL har i denne sammenhæng formuleret en bred målsætning om at fremme 
professionsaspektet i det fagpolitiske arbejde blandt andet gennem vedtagelse af en række professionsmål. 
Herved er BUPL i gang med at tegne et nyt billede af organisationen som en professionsfagforening for 
pædagoger og pædagogfaglige ledere, hvor pædagogprofessionen udgør en væsentlig identifikations- og 
kommunikationsfaktor.  

                                                 
1 Canevaro 1988 
2 Finansministeriet 2009 
3 Hjortdal og Nielsen 2009; Majgaard 2009 
4 Lov om dag-, fritids - og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) 
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1.2 Pædagogisk kommunikationskompetence 
Samtidig har der i de senere år været en omfattende omstrukturering af ledelse på daginstitutionsområdet, 
med omfattende institutionssammenlægninger i kommunerne og indførelsen af områdeledelse. De nye 
ledelsesstrukturer har medført betydelige ændringer af ledernes ansvarsområde og position i den kommunale 
institutionsstruktur og ekspliciteret behovet for en mere markant kommunikationsstrategi i relation til 
ovennævnte udfordringer. Der skal med andre ord blandt andet udvikles nye måder at kommunikere om det 
pædagogiske i relation til børnenes udvikling og læring, som resultat af det pædagogiske arbejde, især i 
kommunikationen mellem pædagogiske institutioner og kommunale- og centrale forvaltninger. 
Professionaliseringsperspektivet indebærer hermed såvel strategisk som pædagogisk 
kommunikationskompetence for såvel pædagoger som pædagogfaglige ledere, både i direkte kontakt med 
brugerne, i de lokale medier og på internettet.  
 
1.3 Webkommunikation 
I takt med de ledelsesmæssige strukturændringer og det øgede politiske fokus udfordres området fra 
omverdenen til en øget digitalisering af det pædagogiske og af kommunikationen. De kommunale 
forvaltninger, forældrene og de statslige evalueringsinstitutter på området, stiller større eller mindre 
eksplicitte krav om at institutioners pædagogiske profil og virksomhed optræder på internettet og at lederne - 
og i et vist omfang også pædagogerne - indgår i forskellige faglige netværksgrupper. Det fordrer ændringer i 
opfattelsen af kommunikation, kommunikationsformer og kommunikationskanaler i pædagogiske 
institutioner, som betyder tilsvarende ændringer i den pædagogiske kultur. Det er ændringer, som ligger i 
forlængelse af og kobler sig til diskursen om pædagogers "tavse viden" og behovet for "italesættelse" af det 
pædagogiske arbejde og af pædagogprofessionen, som har stået på i nogle år. Hvor man i tidligere tider  
overvejende kunne varetage institutionens kommunikation med brugerne og forvaltning på en direkte, 
verbalsproglig måde og hvor forældrene, bestyrelsen og de pædagogiske konsulenter supplerede med enkelte 
skriftlige afrapporteringer, skal man i dag kunne tænke kommunikationen strategisk og multimedial. Web-
kommunikation rummer i denne sammenhæng oplagte muligheder for udvikling af nye 
kommunikationsformer. 
 
1.4 Tidsproblemet 
Udviklingen er i fuld gang. Institutionsmedarbejdere bliver i stigende grad aktive internetbrugere og 
kommuner og uddannelsesinstitutioner har udviklet digitale platforme og produkter for ledere og pædagoger 
i praksis og på efter- og videreuddannelser. BUPL har fulgt op på tendensen ved for ganske nyligt at 
videreudvikle hjemmesiden med tilbuddet om en personlig medlemsfunktion "Min side"5, som skal udbyde 
særlig udvalgt information ud fra det enkelte medlems specifikke arbejdsfelt og faglige interesser.   
 
I takt med denne udvikling og de mange digitale medieprodukter står en relativ presset faggruppe med meget 
begrænsede tidsmæssige ressourcer. BUPL har i forskellige sammenhænge og undersøgelser6 identificeret 
tidsfaktoren som en væsentlig problemstilling, som står i vejen for pædagogers efteruddannelse og 
kompetenceudvikling. Mangel på tid anses generelt af såvel pædagoger som ledere, som en af de største 
barrierer for at kunne udvikle eller videreudvikle digitale kommunikationskompetencer, ved direkte at bruge 
internetmediet som informations og kommunikationskanal i deres arbejde.  
 
1.5 Det personlige udgangspunkt 
Samtidig med knapthed af tid har jeg som pædagogisk udviklingskonsulent  i BUPL i længere tid registreret 
et specifikt behov hos pædagoger for en samlet digital kommunikations- og formidlingsbase for nogle af de 
temaer, som jeg har været med til udvikle og formidle og som handler om institutionel integration med 
inspiration fra Italien, børns leg og pædagogfaglig ledelse.  

                                                 
5 BUPL sætter medlemmerne i fokus på: http://www.bupl.dk/minside (d. 10.5.2010) 
6 Nørregård-Nielsen 2007 
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Jeg har eksempelvis i forbindelse med konferencer eller i lokale faglige sammenhænge mødt spørgsmål som: 
"Hvorfor er der ikke en hjemmeside om den "Integrerende Baggrund" i Danmark? - "Hvor kan jeg finde 
frem til andre institutioner, som arbejder med inspiration fra den italienske pædagogik?" - Hvor kan jeg læse 
mere om pædagogens rolle i forhold til børs leg? Det er typer af spørgsmål, som ofte retter sig direkte til mig 
som fagperson og til det jeg har publiceret, både inden for og uden for BUPL.  
Parallelt med disse eksterne henvendelser har jeg et personlig engagement i - og interesse for at dele min 
faglig viden med andre til inspiration og til diskussion og samtidig skabe et webforum, hvor pædagoger og 
ledere, der deler mit pædagogiske perspektiv kan finde mig, sig selv og hinanden.  
 
1.6 Arbejdsidentitet og personfaglig identitet 
Ovennævnte forhold kan ses som udtryk for den sammenhæng der er mellem min arbejdsidentitet og min 
personlige og faglige identitet. Det betyder, at jeg som udviklingskonsulent er - og opfattes i omverdenen 
som - både BUPL's medarbejder og pædagogisk og udviklingspsykologisk ekspert på daginstitutionsområdet 
i et pædagog- og barneperspektiv. Denne dobbelthed indebærer, at jeg som ansat hele tiden må overveje og 
vurdere hvordan jeg i faglig formidling og kommunikation skelner mellem egne faglige budskaber og 
BUPL's budskaber. Herunder hvordan samspillet mellem det personlige og det arbejdsrelaterede kan foregå 
på måder, som er gensidigt berigende og i begges interesser, i de tilfælde hvor der kan være tale om en form 
for synergieffekt mellem BUPL's kommunikation og min egen faglige kommunikation.  
 
1.7 Problemformulering  
I forlængelse af ovenstående problemfelt og de beskrevne problemstillinger kan der i relation til denne 
opgave stilles følgende spørgsmål: 
 

1. På hvilke måder kan webbaseret kommunikation imødekomme pædagogers og lederes behov for 
specifik viden, videndeling og dokumentation inden for det institutionspædagogiske område? 

 
2. Hvilke særlige muligheder og perspektiver kan der ligge i en personfaglig tilgang til pædagogisk 

webkommunikation og formidling?  
 
2. Overvejelser om medievalg 
Det er på ovennævnte baggrund og problemfelt, at jeg har valgt webmediet for mit masterprojekt, for 
herigennem at arbejde med løsninger og svar på de kommunikationsspørgsmål, som jeg har opstillet. 
Webkommunikation giver mulighed for at kunne være tilgængelig med flere budskaber til mange mennesker 
på en gang, på samme tid, forskellige steder, og hermed overvinde en del af de tidsmæssige, 
ressourcemæssige og geografiske begrænsninger som pædagoger lever under.  
 
I begyndelsen var min hensigt at opbygge en hjemmeside, der kunne fungere som fagligt arkiv for egne 
teoretiske og empiriske materialer til brug for pædagogisk refleksion og diskussion i pædagogiske 
institutionelle sammenhænge og i undervisning på efter og videreuddannelser. Den oprindelige projektide 
var med andre ord en konventionel hjemmeside, svarende til et slags personligt "bibliotek" med et 
pædagogfagligt inventar i form af tekstmaterialer, billedmaterialer og audiovisuelle materialer på "hylderne", 
som pædagoger og andre interesserede kunne få adgang til, læse og downloade. Lige som et fysisk bibliotek 
var det tanken at supplere hjemmesiden løbende med nye materialer, i takt med nye faglige produktioner.  
 
Efter at have oprettet en hjemmeside på OneCom webhotel og efterfølgende tekniske vanskeligheder med at 
få siden til at leve op til intentionerne om en vis interaktivitet med brugerne, har jeg i samråd med min 
vejleder valgt at droppe hjemmesiden og i stedet opbygge en blog på WordPress, som webmedie for mit 
projekt. Til forskel fra hjemmesiden på OneCom, kan det valgte medie på en betydelig mere fleksibel og 
kompleks vis leve op til ønsket om at skabe et digitalt vidensforum for pædagogfaglig formidling og 
kommunikation. I takt med denne erkendelse, samtidig med en udvidet indsigt i - og direkte arbejde med 
bloggens tværmediale og tekniske muligheder, har mit projekt bevæget sig væk fra en statisk formidling over 
til en mere dynamisk form for webkommunikation.  



 5

3. Teoriramme  
Overordnet set bygger projektet på tværmedial og narrativ kommunikationsteori, pædagogisk og 
udviklingspsykologisk teori samt sociologisk systemteori. Teorivalget er begrundet i projektets 
problemformulering i relation til at kunne behandle og besvare de opstillede spørgsmål om 
webkommunikation set i et balanceret forhold mellem personfaglige behov og interesser og medieproduktets 
relevans, interesse og værdi for ledere og pædagoger. Mere specifik inddrages teoridelene om kultur, 
identitet og branding, narrativitet, leg og tværmedial integration, da disse giver mulighed for at begribe den 
fællesskabsskabende faglige dimension samt interaktiviteten i webkommunikation om det pædagogiske.  
Jeg anser konsistensen mellem medie og indhold som et vigtigt aspekt i tværmedial, faglig kommunikation. 
Derfor vil jeg inddrage begreberne narrativitet og strukturel forbundenhed i komplekse systemer med leg 
som formidlingsmetafor. 
 
4. Pædagoger og ledere som faggruppe og målgruppe  
Målgruppen i projektet er primært pædagoger og ledere i pædagogiske institutioner og på efter- og 
videreuddannelse. Da vejen til denne faggruppe ofte går igennem andre faggrupper er målgruppen sekundært 
også undervisere, konsulenter og forskere på området. For at kunne identificere relevante måder 
hvorigennem webkommunikation kan imødekomme målgruppens behov og interesser i relation til 
udfordringerne på det pædagogiske institutionsområde er det nødvendigt at se nærmere på hvad, der 
kendetegner pædagoger og ledere som faggruppe. Det kan som udgangspunkt give god mening at betragte 
pædagoger og ledere som en samlet gruppe med en række fællestræk og dernæst fokusere på nogle mere 
specifikke aspekter. 
 
4.1 En pædagogfaglig optik til fælles 
Som faggruppe er institutionspædagoger og ledere kendetegnet ved den samme uddannelsesbaggrund. 
Pædagoguddannelsen giver en fælles basal viden og grundindstilling til arbejdet med mennesker, der i kraft 
af deres lave alder og position eller deres funktionsmåde har en relativ svag stemme i samfundet. Denne 
indstilling, og særlige tilgang som videreudvikles og kvalificeres yderligere gennem erfaringer og  
praksisviden kan beskrives som pædagogfaglig optik. Med udgangspunkt i et professionsfagligt perspektiv 
og set i relation til den samfundsmæssige opgave og lovgivningen på området er den pædagogfaglige optik 
karakteriseret ved en række grundlæggende træk,7 som indebærer:  

• Omsorg for børn og unges udvikling, læring og socialisering. 
• Indsigt i teorier og metoder til kommunikation, planlægning, dokumentation og evaluering.  
• En vision og et ansvar for børn og unges demokratiske opdragelse og samfundsmæssig dannelse. 
• Varetagelse af børns perspektiver, interesser og rettigheder i pædagogiske institutioner og i samfund.  
• Inklusion og integration af børn og unge med særlige behov for støtte. 
• Respekt for - og anerkendelse af børns individuelle, sociale, kulturelle og etniske forskelligheder. 
• Et ressourcesyn med fokus på den enkeltes potentialer og styrker frem for på svagheder og mangler.  
• Et forebyggende sigte i relation til socialt udsatte børn og unge.  
• Betydning af dialog, fællesskab og solidaritet. 
• Anerkendelse af det spontane og det legende.  
• Fokus på sociale processer, relationer og interaktioner.  
• Inddragelse af børn og unge som ligeværdige samtalepartnere.  
• Partnerskab med forældre om børn og unges liv og trivsel.  
• Medmenneskelig social sensibilitet og humanistisk indstilling.  
• Et helhedssyn på børn og unges personlige og sociale liv og trivsel.  
• Pædagogisk målrettethed og fleksibilitet. 
• Etik som professionsfagligt fundament og konkret udfordring. 
• Kompleksitet som grundbetingelse for det pædagogiske arbejde.  

                                                 
7 Disse træk er formulet i dialog med pædagoger og ledere i forbindelsen med et større projekt i BUPL om 
pædagogfaglig ledelse. (Cecchin og Wennerberg, 2008) 
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Det gælder både pædagoger og ledere, at de kan finde meningsfuld identifikation i denne fælles optik, som 
svarer til BUPL's pædagogiske profil, der er politisk godkendt på BUPL's kongres i 2002.8 
 
4.2 Fire segmenter af pædagoger 
BUPL har i samarbejde med analysebureauet Synovate og sociolog Esther N. Nielsen foretaget en 
undersøgelse blandt medlemmerne,9 der baserer sig på svar fra cirka 1000 tilfældigt udvalgte personer. På 
baggrund af undersøgelsesresultaterne har forskerne foretaget en segmentering af BUPL's medlemmer i 
relation til spørgsmål om professionalisering og identificeret fire segmenter af pædagoger og ledere: 

• Segment 1: Mangler tid. En fjerdel af pædagogerne er kendetegnet ved en oplevelse af tidsmangel i 
forholdt til at gennemføre arbejdet på tilfredsstillende måde. De peger på at der mangler tid til 
forberedelse, planlægning, dokumentation og kommunikation med forældrene. Det er næsten 
udelukkende kvindelige pædagoger over 30 år, som tilhører dette segment. 

• Segment 2: Savner indflydelse. Det er både mandlige og kvindelige, især yngre pædagoger, der 
savner indflydelse på deres arbejde i forhold til både arbejdstilrettelæggelse og valg af metoder.  

• Segment 3: Kræver professionalisering. Det er det segment af pædagoger, som udtrykker en markant 
interesse i professionsudvikling og pædagogisk kvalitet, som er fortalere for en pædagogfaglig 
ledelse af pædagogiske institutioner. Dette segment består hovedsagligt af ledere og souschefer af 
begge køn i aldersgruppen 30-49 år. 

• Segment 4: Fokuserer på løn. Til dette segment hører især mandlige pædagoger fra 30 og opefter, 
som mener, at pædagoger ville få større anerkendelse, hvis de fik en højere løn. 

 
Denne segmentering peger dels på at tidsspørgsmålet kan være en barriere generelt for pædagogers 
muligheder for at anvende webmediet i deres arbejde. Og dels at især ledere i kraft af deres position og deres 
udtalte interesse i professionsspørgsmål og pædagogisk udvikling, er de mest oplagte internetbruger.     
 
4.3 Brugerundersøgelse 
I en anden undersøgelse foretaget af TNS Gallup10 blandt læsere af pædagogernes fagblad Børn&Unge peger 
på at denne gruppe ligger relativ højt i forhold til webadgang og internetbrug. I alt 60 % af de adspurgte har 
adgang til internettet på arbejdet og 95,2 % hjemme. Og 87 % af de adspurgte bruger internet ugentligt på 
arbejdet, privat eller andre steder, hvor 27, 7 % søger information om faglige emner på nettet. Typisk 
benytter brugerne internettet op til en halv time dagligt og op til en time dagligt i weekenden. 
Hvis man sammenstiller de to undersøgelser, kunne det se ud som om pædagoger opvejer den manglende tid 
til digital kommunikation i institutionen ved at være aktive på nettet efter arbejdstid og i weekenden.  
Det kan pege på, at det kan være relevant at udvikle fagprofessionelle fora for pædagoger, selv om det kan 
være vanskeligt for pædagoger at være webaktive i arbejdstiden.  
 
5. Pædagogfaglig kommunikation i tværmedialt perspektiv  
I et mediesystemisk perspektiv kan et samfund anskues som et kommunikationssystem, der gennem 
forskellige medier muliggør en vis orden, stabilitet og forandring i samfundets kultur, struktur og 
funktionsmåde11.  Kommunikation er med andre ord grundpillen ved et samfunds funktionalitet og 
sociokulturelle udvikling, herunder vidensproduktion og videndeling. Medierne bidrager ifølge Klaus Brun 
Jensen til både en transmission og en produktion af mening. Mening formidles og skabes igen og igen i en 
fortløbende proces, der finder sted blandt flere forskellige aktører indenfor og på tværs af forskellige typer af 
kontekster, der befinder sig på forskellige samfundsmæssige niveauer. Herved kan man betragte 
kommunikation og medier som væsentlige konstituerende elementer i videnssamfundet og i kulturen, 
herunder den fagspecifikke kultur der kendetegner pædagogiske institutioner. 
 

                                                 
8 http://bupl.dk/paedagogik/paedagogprofessionen/bupls_paedagogiske_profil?OpenDocument (10.5.2005) 
9 Nørregård-Nielsen 2007 
10 Rapport, TNC Gallup: Nøgletal for Børn&Unge i index Danmark/Gallup, 2008 
11 Jensen 2008 
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5.1 Kommunikation 
En grundlæggende forståelse af kommunikation ses i en model12, der angiver forholdet mellem afsenderen af 
en meddelelse til en modtager gennem en kommunikationskanal, hvor meddelelsen refererer til en bestemt 
kontekst, som kan forstås som en slags tekstmæssig ramme for meddelelsen. Og hvor modtagelse af 
budskabet ses i relation til en fortolkning af såvel verbalsproglige som ikke sproglige koder. 
Metakommunikationsbegrebet anviser til en sådan ikke-sproglig kodning, som afgør budskabets betydning i 
en given kontekst, om eksempelvis en handling eller en gestus mellem to interagerende børn opfattes som leg 
eller ikke-leg af deltagerne13. Med andre ord skaber metakommunikation en relation for kommunikationens 
diskursive praksiser - og i legen en fælles mening14.  
 
I webkommunikation er det derfor vigtigt at medtænke denne dobbelthed, som betyder, at det ikke alene 
eksempelvis er bloggens navn, kategoribetegnelserne og indlægsoverskrifterne, som angiver 
forståelsesrammen for budskaberne og medieidentitet. Det er det lige såvel den visuelle og formmæssige 
"arkitektur" og billedsproglige "koreografi" af (verbalsprolige) tekster, som danner rammen for 
identifikations- og forståelseskoden.  En personlig videnblog må derfor i sit sproglige og metasproglige 
udtryk, kunne balancere mellem det faglige og det personlige på måder, som bevarer autenticiteten og 
personligheden uden at ende i enten standardiserende eller private budskaber.  
 

Sammenhængen mellem medier og samfund ud 
fra transmissions - og  
produktionsperspektiverne, som indgår i 
ovennævnte kommunikationsmodel, kan med 
Klaus Brun Jensen, endvidere beskrives med 
begreberne intertekstualitet, intermedialitet og 
interaktivitet15. Begrebet intertekstualitet henviser 
til at mediernes tekster er meningsbærende 
produkter, som er indbyrdes relaterede og 
forbundne i et slags knudetæppe eller 
"tekstualitet" med en horisontal og en vertikal 
udspændthed.  
 
 
 

En vigtig implikation af intertekstualitetsbegrebet er, at en tekst ikke kan opfattes som et selvstændigt eller 
abstrakt produkt, men som en del af en større diskursiv helhed.  
"Tekster bliver til diskurser med samfundsmæssige og kulturelle betydninger, når de formidles gennem 
forskellige typer af medier". 16  
 
Man kan sige, at en given tekst formidlet gennem en bestemt mediekanal antager en bestemt betydning i en 
given kontekst, fordi konteksten med sine kodninger og sin "tekstur" er med til at definere 
fortolkningsrammen og diskursen.  
I dette lys kan min blog anskues som en personlig faglig stemme blandt andre stemmer i en bredere 
pædagogisk diskurs og kultur på daginstitutionsområdet. En stemme som utrykkes ud fra et personligt 
fagteoretisk perspektiv og hvor forståelseskoden er givet af navn, overskrifter, header-billede og samlet 
visuelle udtryk.   
 

                                                 
12 Jensen 2008  
13 Bateson 1976 
14 Cecchin 2000 
15 Jensen 2008 
16 Jensen 2007, s.18 



 8

En udvidelse og videre analyse af intertekstualitet og fleremedialitet findes hos Anja Bechman Petersen i 
relation til begrebet intermedialitet - med synonymerne transmedialitet og tværmedialitet, som betegner 
kommunikation, der foregår på tværs af medier17.  Intermedialitet handler om en indbyrdes sammenhæng 
mellem forskellige medieprodukter på det tekstuelle og intertekstuelle niveau, på det teknologiske og på det 
institutionelle niveau18.  
Kommunikation ved en vidensfaglig blog kan således anskues som en process, der bevæger sig igennem og 
på tværs af flere forskellige medieprodukter, medieteknologier og medieinstitutioner. Fra egen domæne kan 
kommunikationen gennem hyperlinks eksempelvis forbindes med andre medieinstitutioners hjemmesider, 
som ministerier, universiteter og faglige organisationer. Og den kan interagere med medieteknologier som 
facebook, youtube og twitter og medieprodukter som videofilm, artikler, og fotografisk materialer.    
 
5.2 Medier  
Ordet "medie" stammer fra latinens "medius", som betyder "i midten". Medier placerer sig altså med deres 
indhold i en midterposition mellem de mennesker, der kommunikerer gennem dem og med dem19.   
 
Overordnet set kan man kategorisere medier som medier af første, anden og tredje grad. Medier af første 
grad har direkte reference til mennesket, som kommunikationskanal, der udtrykker sig gennem flere 
sansemæssige verbalsproglige eller ikke-sproglige modaliteter.  Medier af anden grad er de medier, som er 
karakteriseret ved en teknisk produktion, reproduktion, lagring og formidling af et bestemt indhold til mange 
mennesker, uafhængig at tid og rum. Medier af anden grad som fx film, radio, TV, aviser og bøger 
reproducerer og mangfoldiggør udtryksformer og modaliteter, som kendetegner medier af første grad.  
Med udvikling af digitale medier, som kategoriseres som medier af tredje grad, er det blevet muligt at 
foretage en remediering, hvorved man kan samle og kombinere tidligere medier i nye former gennem én og 
samme teknologi. Computerteknologi er udtryk for et sådan kommunikationsstærkt metamedie, som giver 
adgang til - og kan forbinde andre typer af medier20. Man kan sige, at webkommunikation i en faglig blog 
opnår en høj grad af kompleksitet, interaktivitet og fleremedialitet i kraft af en sådan teknologisk 
remediering.   
 
5.3 Interaktivitet  
Et grundlæggende aspekt i forhold til medier og kommunikation i samfundet er spørgsmålet om hvordan 
medier indgår i kommunikationsmæssigt samspil med mennesker og samspillet mellem individ og samfund. 
I søgen efter et svar har datalogien og medievidenskaben fundet inspiration i det sociologiske begreb 
interaktion, altså en gensidig handlingsmæssig relation mellem mennesker. I takt med den 
digitalteknologiske udvikling herunder udviklingen af internettet, er der sket en kobling mellem de 
socialmenneskelige og samfundsinstitutionelle interaktioner og medierne. Man kan sige, at 
mellemmenneskelig og samfundsmæssig kommunikation i stadig større omfang indebærer interaktivitet med 
medier21. Interaktiviteten finder ikke kun sted på det interpersonelle niveau, mellem enkelte - eller grupper af 
mennesker, men også på systemniveau, dvs. mellem medier og samfundssystemet, herunder 
samfundsmæssige institutioner, politiske institutioner og interesseorganisationer. 
 
Med udgangspunkt i Antony Giddens samfundsteori om forholdet mellem samfundsstruktur og individets 
handlinger eller "agency", der kan forstås som handleevne og handlerettethed i en struktureret verden, har 
Klaus Brun Jensen udviklet en model over tre typer interaktivitet mellem medier og samfundsstruktur 22,  
som jeg finder relevant i relation til webkommunikation.  
 
 

                                                 
17 Bechman Petersen 2008 
18 Jensen 2007 
19 Hjarvard 2008 
20 Jensen 2007 
21 Giddens 1984, Bechman Petersen 2008 
22 Jensen 2007 
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I Brun Jensens model henviser interaktivitet 1 til det 
samspil, der er mellem mediet og brugeren, i form af 
direkte intervention ift. mediet, og som er størst ved 
digitale medier, hvor det er muligt at foretage valg, 
der udvider den umiddelbare rækkevidde af mediet og 
informationen. Interaktivitet 2 refererer til samspillet 
mellem medie- og samfundssystemer. Det indebærer 
et samspil mellem staten og medier bla. i form af 
politisk-økonomisk regulering, støtte og kontrol. 
Andre institutioner og organisationssystemer i 
samfundet er også gensidigt kommunikations-
mæssigt forbundet til mediesystemer.23  
Interaktivitet 3 omhandler samspillet mellem 
menneskers sociale aktivitet som enkelte personer 

eller som institutionaliserede grupper, medier og samfundsstrukturer.  
 
Jeg finder det interessant at se Jensens interaktivitetsmodel i relation til webekommunikation ved en faglig 
blog, idet det ikke kun er den direkte umiddelbare interaktion mellem bruger og medie, som gør sig 
gældende. Men kan ligeledes tale om, at der i det omfang blogmediet er istand til at involvere og aktivere 
brede grupper i form af socialfaglige digitale fællesskaber, kan opstå aktiviteter, der rækker ud over det 
digitale og konstituerer sig som strukturelt påvirkningsfaktor - eller "agency" i virkelighens verden.  
 
5.4 Det tværmediale perspektiv 
Et sidste medieteoretisk aspekt, som jeg finder relevant at inddrage i relation til analysen af kommunikation 
om professionsfaglige budskaber er tværmedialiteten.   
Tværmedialitet kan ifølge Bo Hougaard Thomasen opfattes som en udvidelse og differentiering af begrebet 
fleremedialitet og fleremedial kommunikation, som henviser til anvendelsen af flere medier i det samme 
mediekoncept inde for samme tidsrum24.  
Flermedial kommunikation er kendetegnet ved, at medierne benyttes sammen og "samtidigt" men ikke på 
tværs, dvs. at der ikke er kommunikative relationer eller henvisninger mellem budskaberne i de enkelte 
medier. Til forskel herfra er tværmedial kommunikation karakteriseret ved at være "… kommunikation inden 
for det samme koncept i flere medier, hvor kommunikationens indholdside er forbundet eller relateret på 
tværs af medierne".25 
 
I samme medieteoretiske ramme definerer Anja Bechmann Pedersen tværmedialitet som den form for 
kommunikation, der går på tværs af to eller flere platforme26. Tværmedialitet er i følge denne definition mere 
og andet end det, at kommunikere budskaber gennem flere medieplatforme. Det er at skabe et samspil om 
budskaber mellem de enkelte medier. I sin analyse identificerer Bechmann Pedersen tre grundlæggende 
perspektiver på tværmedialitet. Det første handler om tværmedialitet som relationer mellem medieprodukter 
hvor fokus er lagt på historien. Det andet perspektiv er tværmedialitet som mediestruktur, hvor der til forskel 
fra det første, ikke henvises til historien i en anden platform, men til andre medier. Det tredje perspektiv, 
tværmedialitet som aktør-platform- relationer adskiller sig fra de foregående ved ikke at rette sig mod den 
mediemæssige produktion men derimod mod aktøren, som enten afsender eller modtager, producent eller 
bruger27.  

                                                 
23 Strejkerne på det pædagogiske område og på sundhedsområdet i foråret 2008 er et godt eksempel på 
    denne type interaktivitet mellem organisationer, stat og medier. 
24 Hougaard Thomasen 2007 
25 ibid. s. 43 
26 Bechmann Pedersen 2007 
27 ibid 
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I blogmediet er alle tre perspektiver repræsenteret. Det første ved at artikler forbindes med andre artikler via 
linkfunktionen. Det andet ved at der fra blogmediet kan henvises til youtube - facebook eller TV mediet. Det 
tredje ved at fokusere på relationen mellem mig, som afsender og de enkelte pædagoger, der indsender 
kommentarer som brugere.    
 
Sammenfletningen af forskellige medier til et tværmedielt medieunivers samt historierne fortalt ud fra flere 
dimensioner i de forskellige medieplatforme virker i høj grad i kraft af visuelle og auditive elementer som fx 
logo, overskrifter, farver, og levende billeder. Disse elementer bliver til vigtige identitets- og 
identifikationsmarkører for et givent budskab eller koncept. For at en blog skal kunne fungere 
identifikationsskabende for brugerne i målgruppen, er det derfor vigtigt af finde visuelle og formmæssige 
greb, der kan virke som koder og identifikationsmarkører for både afsenderen og indholdet. Forsidens 
samlede udtryk kan i denne sammenhæng betragtes som en afgørende identifikationsfaktor (se bilag 1).   
 
6. Identitet, kommunikation og branding 
I kraft af deres position "i midten" af mellemmenneskelig kommunikation og livspraksisser spiller medier - 
forstået som teknologier, der så at sige "forlænger" og "udvider"28 menneskers sproglige og kropslige 
muligheder for at udtrykke sig tid og rum - en vigtig rolle i opbygning af menneskers sociale og kulturelle 
identitet. I et kulturelt perspektiv er medier betydningsfulde, fordi de ifølge Kirsten Drotner29består af udtryk 
og tegn i form af faste og levende billeder, ord, tekst og lyd, som kommunikeres som symbolske udtryk, der 
udveksles i sociale relationer og kulturelle kontekster. Men spørgsmålet er hvordan en personfaglig blog som 
medie kan forstås i et kulturelt perspektiv i forhold til identitet og branding.  
 
6.1 Kulturidentitet og image 
Hatch & Schultz's30 har elaboreret forholdet mellem kultur, identitet og image i relation til organisationer i en 
model, som jeg finder brugbar at anvende til at udforske spørgmålet om en personfaglig blog som 
identifikationsfaktor og branding. Modellen, der tager udgangspunkt i Mead's relationelle identitetsbegreb, 
illustrerer rekursive sløjfebevægelser mellem kultur, identitet og image idet Hatsh & Schultz ser 
organisationens kultur tæt forbundet med identitet, og identitet med image. I modellen udgør Meads 
identitetssubjekt "I" og identitetsobjekt "me" to sider af samme forhold, der til stadighed interagerer med 
hinanden og konstituerer hinanden. Man kan sige, at der er en indre forbundethed og sammenhæng mellem 
det, som en organisation er og gør (kultur), det som den opfatter sig selv som og står for (identitet) og den 
måde den ønsker at blive til - og bliver set på af omverdenen (image). 

 
Hatch, M. J., & Schultz, M. (2004). The Dynamics of Organizational Identity. In M. J. Hatch & M. Schultz (Eds.), Organizational 
Identity. A Reader (pp. 382). Oxford: Oxford University Press 

                                                 
28 Hjarvard 2008, s. 15 
29 Drotner 2001 
30 Hatch & Schultz 2004 
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Kultur kan anskues på flere niveauer lige fra nationalkultur til subkultur. I denne sammenhæng skal kultur 
opfattes i et professionsperspektiv som pædagogfaglig kultur. I forlængelse af modellen kan bloggen forstås 
som en slags medieorganisatorisk enhed med eget indhold, struktur og sprog, der udgør et felt med en 
pædagogfaglig kultur og pædagogiske kerne - "jeg" der spejler sig i en genkendt og genkaldt pædagogfaglig 
kulturel "mig". Jeg-identiteten er i min blog konstitueret gennem en sammenhængende indholdsramme, der 
handler om en legende integrationspædagogik og ledelse samt en formmæssig struktur, der forbinder de 
forskellige indholdstemaer, indlæg og links. Det er bloggens navn, logo, specifikke indhold og visuelle 
udtryk, der indikerer en bestemt forståelse af børn, pædagogik og pædagogiske institutioner, som adskiller 
sig fra andre opfattelser og pædagogikker. Man kan sige at bloggens navn og logo ikke i sig selv udgør 
bloggens brand, men skal snarere opfattes som markører, der først bliver til et brand, når de installeres i 
fortællinger, der forener dem med bloggens pædagogiske identitet, værdi og betydning. 
Sløjfebevægelsen i modellen kan beskrives som en gensidig afhængig og interaktiv kommunikationsproces 
mellem "afsender" og "modtager", der i en interaktiv logik begge kan blive til både afsender og modtagere.  
 
I takt med at bloggen bliver identificeret, anerkendt og brandet som en integrationspædagogisk videnblog 
kan den gennem pædagogers og lederes tilkendegivelser og kommentarer, blive yderligere bekræftet i sin 
medieidentitet og forstærket i sin faglige kerne. 
Bloggen kan i princippet også, som følge af tilbagemeldinger fra brugerne blive videreudviklet og 
kvalificeret i takt med, at pædagoger og ledere i kraft af deres engagement, bliver "medejere" af den. Denne 
viderekonstruktion indgår i en konsolideret og delvis fornyet form igen i kredsløbet, hvor den på ny kan 
blive identificeret og reflekteret.   
Man kan jævnført Hatch & Schultz's model sige at den personlige og subjektbundne 
integrationspædagogiske identitet som er inkorporeret i bloggens indhold og struktur, gennem denne cirkulær 
proces bliver pædagogisk set socialt-kontekstuelt indlejret og i kraft af pædagogers feedback så at sige "re-
subjektiveret". Dette sker eksempelvis, når et indlæg i bloggen kommenteres, bekræftes og udvides 
indholdsmæssigt eller udfordres af andre perspektiver, hvilket er med til at øge indlæggets troværdighed31. 
Gennem interaktiviteten tilføres bloggen hermed nye indholdselementer og identitetsfaktorer, aspekter og 
nuancer, der modificerer den i sit væsenindhold og identitet.  
 
6.2 Digitale pædagogiske fællesskaber 
Bloggen som medie for en særlig pædagogisk viden og kultur åbner op for muligheden for, at pædagoger og 
ledere som den primære målgruppe kan finde sammen på tværs af institutioner og geografi, både i form af 
netværk og som specifikke pædagogiske interessegrupper. Herved kan pædagogerne med deres 
institutionspædagogik blive synlige for hinanden, skabe kontakt med hinanden og udveksle viden og 
erfaringer inden for et fælles pædagogisk felt.   
 
For at gruppefællesskaber kan fungere, kræver det, at der i gruppen foregår en jævnlig kommunikation om 
noget som er gruppespecifikt og meningsfuldt, om hvilket gruppen kan konstituere sin identitet og skabe 
ydre identifikationsmuligheder.32 Set i relation til bloggen udgør især den italiensk inspirerede 
integrationspædagogik, der går under betegnelsen Den "Integrerende Baggrund" (DIB) et særligt tema af 
fælles interesse og betydning, der skaber fælles mening. Som tema er DIB med sit specifikke begrebsapparat 
og sin metodologi33 stærkt identitets- og identifikationsskabende for de pædagoger og ledere, som arbejder 
inspireret af denne pædagogik. DIB's metodologi, som allerede i dag er kernen i pædagogiske 
praksisfællesskaber, kan igennem webkommunikation konsolidere sig yderligere som pædagogiske kultur. 
Samtidig er der mulighed for, at der igennem en løbende aktivitet og interaktivitet, kan opstå nye veje og nye 
former for fælles pædagogisk identitet og mening. Det kunne eksempelvis være i relation til det aktuelle 
behov for videndeling om vuggestuepædagogik eller skolepædagogik inspireret af den "Integrerende 
Baggrund", hvor der eksempelvis kunne dannes specifikke grupper for DIB-Vuggestuer eller DIB-SFO'er. 

                                                 
31 Meeman Scott 2007 
32 Nancy Baym 1998  
33 Fx: "børnenes spor", "institutionel og narrativ forbindelsesstruktur", "barnets kuffert", "pædagogik kontinuitet" 
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I relation til forholdet mellem webteknologi, 
kommunikation og kultur finder jeg det 
interessant at inddrage Theodor Geigers 
begrebspar om "jeg" og "vijeget", som teoretisk 
figur til at illustrere forbindelsen mellem 
videnbloggens personlige og socialfaglige pol. I 
Geigers matrix om grupper og identitet svarer 
bloggens gruppe af integrationspædagoger og 
ledere, til en central- partiel gruppe. Central vil 
i denne sammenhæng sige, at gruppens 
kerneindhold er væsentlig og har en betydning, 
der rækker ud over gruppen selv. Partiel 
henviser til gruppens specialisering og 
fokusering på bestemte interesser, som i 
bloggens tilfælde er integrationspædagogik, 
med et legende og ledelsesmæssigt perspektiv. 

Figur: Efter Dan Pedersen, KUA d. 19. april 2010 
Med andre ord bliver bloggens identitet og "jeg" i Geigers terminologi til "vijeg", hvor brugernes 
personligfaglige "jeget" indgår i bloggens fagkulturelle pædagogiske univers ved at spejle egen fagidentitet i 
det fælles - og til dels fælleskonstruerede - "vijeg" af integrationspædagoger. I denne forståelse opstår der en 
gensidig relation og forbindelse mellem den enkelte pædagog som individ og gruppefællesskabet, hvorved 
individualitet bliver en del af socialitet og socialitet er en del af individualitet. 
 
7. Bloggens indhold og design 
7.1 Personfagligheden som udgangspunkt og perspektiv  
Bloggens identitet kan siges at være uløseligt forbundet med dens indhold, formsprog og design.  
I overensstemmelse med spørgsmålene i problemformuleringen har det været intentionen at oprette en 
personfaglig blog med specifikt indhold inden for integrationspædagogiske, udviklingspsykologiske og 
ledelsesteoretiske temaer. Bloggen er defineret som en personfaglig blog i den forstand, at den både 
kommunikationsmæssigt og indholdsmæssigt kommunikerer egne tekstmæssige og billedmæssige 
produktioner og fortællinger på en personlig og faglig formidlingsstil og sprog. Det har således været 
hensigten ud fra en personlig og faglig motivation at udvikle en blog med autentisk indhold, som er 
interessant og relevant for pædagoger og ledere. Og som er konsistent med pædagogers behov for 
videndeling og kommunikation på centrale pædagogiske og politiske temaer, der indirekte kan være med til 
at styrke den professionelle diskussion og kommunikation på området.  
 
For at leve op til sit dobbelte formål skal bloggen med andre ord på den ene side kunne imødekomme 
målgruppens professionsidealer i relation til pædagogiske institutioners samfundsmæssig opgave i det 
moderne samfund. Og på den anden side skal den leve op til egne faglige interesser og ambitioner i forhold 
til at skabe kommunikation om pædagogiske temaer, som jeg finder væsentlige i relation til pædagogers 
samfundsmæssige vision og mission. Dette dobbelte motiv og perspektiv stemmer overens med de 
professionsmålsætninger, som jeg forfølger i mit arbejde i BUPL og som overordnet set handler om at sætte 
en pædagogisk dagsorden i omverdenen, der kvalificerer arbejdet i pædagogiske institutioner for børn i et 
samfundsmæssigt dannelsesperspektiv  
 
7.1 Bloggens arkitektur og udseende 
I forlængelse af mit motiv og perspektiv med blogprojektet kan det essentielle ved et blogmedie rummes i 
følgende definition og karakteristik:  
"A blog is just a Web site. But it's a special kind of site that is created and maintained by a person who is 
passionate about a subject and wants to tell the world about his or her area of expertise…. A blog is written 
using software that puts the most recent update, or post, at the top of the site (reverse chronological order). 

GeigerGeiger: : 
Individ samfundIndivid samfund

Cross Media Communication 2010 3

Geiger, 1939, Sociologi

Dan Pedersen, KUA, d. 19. 3. 2010
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Posts are tagged to appear in selected information categories on the blog and often include identifiers about 
the content of the post to make it easy for people to find what they want on the blog and via search engines… 
Many blogs allow readers to leave comments."34 
 
Oprettelsen af bloggen i Word Press har som det allerførste indebåret valget af tema for min blogs udseende. 
Det valgte tema er begrundet i ønsket om, at bloggen skulle signalere seriøsitet gennem et personligt udtryk 
og rumme både det fagpædagogiske og det personfaglige. Jeg fandt at temaet Small Potatos var egnet til at 
organisere og visualisere stoffet på en konsistent måde (se bilag 1-2) gennem: 
 

• En vandret række øverst til de personfaglige indlæg med selvdefinerede og selvplacerede sider:  
    * Fagligt: Om uddannelsesbaggrund, tidligere ansættelser, nuværende arbejde mv.  
    * Personligt: Om personlig baggrund fortalt gennem billeder og billedtekster 
    * CV: Om personlige data og faglig curriculum  
    * Publikationer: Om udgivet faglige bøger, antologier og artikler 
    * Billeder: Om fotografiske fortællinger af pædagogisk og personfaglig karakter 
    * Video: Om videooptagelser med pædagogisk indhold og andre relevante videoprojekter    
    * CMC: Om tværmedial pædagogisk kommunikation 
    * Tak/Grazie: Om særlig betydningsfulde mennesker  
 
• En header med bloggens navn: INTEGRATION, LEG OG LEDELSE på en malet baggrund i 

bloggens farvetone inspireret af Ivy Schouboes legefigur35, mens det grafiske udtryk er inspireret af 
logodesign.36 

 
• En lodret kategorirække til venstre til de fagpædagogiske indlæg fastlagt i alfabetisk orden (se 

bilag 8):  
    * Dannelse 
    * Den Integrerende Baggrund 
    * Dokumentation og evaluering 
    * Integrationspædagogik 
    * Kvalitet og styring 
    * Legen og det legende 
    * Pædagogfaglig ledelse 
    * Pædagogisk kontinuitet 
    * Udvikling og læring 
    * Varierende 
 
• En midterfelt fastsat til at vise indlæggene i deres fulde længde med de nyeste indlæg, placeret 

øverst på siden samt en kommentarfunktion 
 
• En Gravatar med mit portrætfoto og navn  

 
• Mine links til BUPL, Facebook, Linked in, Ning, Twitter 

 
• En netværksside med links til institutioner der arbejder inspireret af italiensk den "integrerende 

Baggrund"s pædagogik (se bilag 6) 
 

• Et antal widgets til: Nye indlæg - Kommentarer - Arkiv - Mine links - Abonnement og Videresend.  
 

                                                 
34  Meerman Scott 2007 
35  Schousboe 1993 
36  Gardner 2008 
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Ovenstående kategorisering, tematiske valg og emneoverskrifter er foretaget ud fra bloggens personlige og 
faglige identitet og perspektiv samt ønsket om at skabe mulighed for en vis interaktivitet med brugerne.  
Der har under opbygning af bloggen imidlertid vist sig at der er tekniske vanskeligheder knyttet til World 
Press i relation til enkelte fastlagte funktioner, der i følge bloggens Hjælp-funktion ikke kan ændres. 
Det handler eksempelvis om Hjem, som er fast placeret som det første knap i den vandrette øverste række og 
som relaterer til indlæggene under Emner i den lodrettet kolonne. Problemet er her, at der visualt opstår en 
krydsning mellem horisontal og vertikal læseretning. En alternativ løsning på denne visuelle inkonsistent 
kunne være at ændre Hjem til Blog og Emner til Blog-Emner, men da Hjem ikke kan ændres, har jeg 
foreløbig løst det ved at ændre Emner til Hjem-Emner for at visualisere sammenhængen i mellem dem. 
Et andet teknisk problem er at rækkefølgen under Emner er alfabetisk rangordnet, hvilket ikke giver 
mulighed for at placere temaerne i række ud fra væsentlighedskriterier i forhold til bloggens faglige 
identitetet. Endnu et problem er envidere her, at emneoverskrifterne ikke farves når de er i brug, hvilket 
bevirker, at man ikke støttes visuelt i forhold til at orientere sig og vide hvor man er i bloggen, når en 
emneside er åben. Endelig finder jeg det problematisk, at indlæggene på forsiden, til forskel fra de øvrige 
sider, vises i deres fulde længde frem for kun som resumeer, hvilket betyder, at indlæggene må være ret 
kortfattede, hvis man ønsker at forsiden skal vise flere på hinanden følgende indlæg.  
 
Indlæggene er skrevet ud fra principperne for effektiv webkommunikation i kort, koncist, overskueligt og 
skanbart skrivestil, klare overskrifter og med brug af punktopstillinger, indekseringer og resumeer37.  
 
7. 3 Bloggens formsprog 
I opbygningen af bloggen har jeg tilstræbt et personligt formidlingssprog, der så vidt muligt er visuelt og 
narrativt billedligt, og som er konsistent med målgruppens faglige grundtræk beskrevet i den 
pædagogfaglige optik. Hensigten med denne bestræbelse har været at understrege bloggens specifikke 
personfaglige karakter til forskel for en almenfaglig videnblog om samme tema.  
 
Navnet Integration leg og ledelse er omhyggeligt valgt med henblik på at signalere og formidle et 
sammenhængende budskab, der rækker ud over de tre begreber enkeltvis betragtede. Når de tre nøgleord på 
denne måde sættes sammen i overskriften, danner de et ordbillede der placeret oven over den malede 
legefigur, fremstår som et slags billede i billede og en integreret helhed (se bilag 1). Tilsammen udtrykker 
ordene og legefiguren en pædagogisk metahistorie med indbygget muligheder for flere underfortællinger.38 
Bloggens historie handler om integration som grundlæggende indstilling i pædagogisk praksis, med det 
søgende, legende og skabende som fælles indhold, der gives retning og holdes sammen via professionsfaglig 
ledelse. Samtidig fortæller overskriften ud fra et afsenderperspektiv sammenhængen mellem bloggen og mit 
personlige engagement i netop disse temaområder, hvilket giver bloggen sin specifikfaglige identitet. 
 
Ud fra et modtagerperspektiv kan overskriften opfattes som "doven" tekst, der motiverer læseren til selv at 
konstruere flere fortællinger. I følge Umberto Eco er en tekst ukomplet og "doven", i den forstand at den er 
gennemvævet af tomme pladser og mellemrum39, som afsenderen har ladet stå tomme og som skal udfyldes 
af læseren. Herved tilføres teksten i følge Eco en merværdi, som kommer af læserens meningstilskrivelse og 
- man kunne tilføje - læserens engagement i medkonstruktionen af budskabets betydning.  
Navnet Integration, leg og ledelse er efter min opfattelse udtryk for en sådan tekst, hvis stringente og 
økonomiske ordvalg med "komma" og "og" som bindeled kan virke fremmende for, at pædagoger kan 
identificere et meningsfuldt budskab og konstruere egne fortællinger.  
 
I et narrativt formsprog og perspektiv kan samme kommunikative greb anvendes i bloggen mere generelt. En 
billedtekst kan i lighed med en verbalsproglig tekst virke gennem samme princippet om "tomme pladser", 
ved at en historie fortælles ved hjælp af en successiv billedrække, med bevidst placerede tomme mellemrum. 

                                                 
37  Kristensen 2010 
38  Her er historie brugt i overensstemmelse med den "Integrerende Baggrund", som overordnet i forhold til fortælling.  
39  Eco 1996, s 179 
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Herved skabes en tekststruktur som relationelt netværk af "mulige forbindelseslinjer"40 mellem de 
semantiske enheder. Et eksempel er billedfortællingen om ridderorden i blogsiden Billeder (se bilag 4). 
Her er fortællingen i sin semantiske struktur ikke tænkt stringent dokumentarisk men snarere 
oplevelsesmæssigt, som en slags "… følelsesmæssigt nedslag og en ikke-sproglig suggestion"41, hvor 
"læseren" inviteres inden for den særlige begivenhed med mulighed for at digte med på historien.  
    
8. Legende forbindelsesstrukturer i webkommunikation  
I forlængelse af den narrative dimension i bloggens udtryksform finder jeg det relevant at inddrage legen 
som teoretisk figur for webkommunikation om pædagogfagligt stof. Legens relevans skyldes for det første, 
at legen kan med Gregory Bateson42 placeres inden for en mere generel teori om kommunikation og 
metakommunikation, der giver mulighed for at drage paralleller mellem legeaktiviteten og andre 
kommunikationsaktititeter. Herved kan legens særlige dynamik og struktur perspektiveres i relation til andre 
områder og kontekster udenfor legens univers. For det andet giver det mening at bruge legen som figur fordi 
legens logik er et væsentligt aspekt ved pædagogisk arbejde med børn og ved den særlige optik, som 
kendetegner pædagogiske institutioner og pædagogprofessionen.43 Endelig er legen kendetegnet ved  
grundtræk som kreativitet, narrativitet, individualitet og socialitet, meningsfuldhed, interessefællesskab, det 
eksperimenterende og søgende, som jeg finder brugbare at anvende i webkommunikation.  
 
8.1 Fantasilegens logik og struktur 
Den form for leg som er særlig interessant i denne sammenhæng, er den såkaldte sociale fantasileg, 
et begreb som er introduceret af den norske socialantropolog Eli Åm.44 Den sociale fantasileg er den 
form for leg hvor børn frit og spontant digter en historie i og med at de leger, således at legens 
forløb udvikles og formes i takt med, at legen skrider frem. Derved får legen karakter af en 
fremadskridende fortælling, et autentisk og originalt hændelsesforløb, hvis handling og indhold 
skabes undervejs om et fælles sammenbragt interessefelt og med relevante bidrag fra alle de 
involverede legedeltagere. I Danmark er den sociale fantasileg teoretisk videreudviklet i relation til 
fantasielementet af psykologen Ivy Schousboe. Schousboe identificerer nogle strukturelle træk ved 
den sociale fantasileg, som er interessante i relation til at begribe og illustrere den særlige logik, 
som den sociale fantasileg er opbygget af, og som mere generelt kan anvendes inden for andre 
områder uden for legen, herunder faglig kommunikation.  

Daniela Cecchin, efter Ivy Schousboe

Daniela Cecchin, efter Ivy Schousboe

 

I følge Schousboe handler børn i legen på sammen tid inden for tre forskellige virkelighedssfærer: en reel 
sfære, en regisfære og en fiktionssfære. 45Fiktionssfæren er den mest dominerende og medrivende sfære for 
de legende børn. Her ligger legens ideer og forestillinger om et legetema, såvel som for spontane indfald.  

                                                 
40  Mikkelsen 1998, s. 71 
41  Eco 1996, s. 179 
42  Legen skal i følge Bateson introduceres gennem et metakommunikativt legesignal, som angiver rammen for at 
legehandlingerne afkodes inden for en fiktiv virkelighed til forskel fra handlinger i den reelle virkelighed. Bateson 1976 
43 Cecchin 2008 
44 Åm 1989 
45 Schousboe 1993                          

              Daniela Cecchin 2008, s. 55, efter Ivy Schousboe 1993, s. 112 
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Det er her, at forskellige individuelle ideer bliver forbundet til en fælles meningsfuld fortælling. Og hvor 
fantaserende ideer bliver til konkrete handlinger. I regisfæren bliver legen organiseret igennem 
forhandlinger, justeringer og koordineringer om legen som et fælles projekt. Det er også i denne sfære, at der 
bearbejdes uenigheder og konflikter. Realsfæren udgør legens fysiske omgivelser, rammer og konkrete 
muligheder, herunder legetøj og andre rekvisitter. Der er i legen i følge Schousboe tale om en 
gennemtrængelighed mellem de tre sfærer, som bevirker at elementer i den ene kan påvirke elementer i den 
anden i et gensidigt afhængighedsforhold og dialektik. Interdipendensen mellem fiktionssfæren, regisfæren 
og reelsfæren, betyder eksempelvis at en træpind, der ligger på jorden i en leg, som har krig som tema, af 
børnene kan blive afkodet som våben og brugt som sværd eller skyder.  
 
Parallelt med det kan man ud fra Madeleine Akrichs teori om teknologiens sociologi argumentere for, at den 
samme interdipendens også gør sig gældende i forholdet mellem mennesker og teknologier, herunder 
webmedier. Denne teori anskuer teknologiske objekter og subjekter i en gensidig proces, hvor objekterne 
bliver defineret af subjekterne og subjekterne bliver defineret af objekterne.46  
I forlængelse af dette kan man tale om tilsvarende medie-indholds interdipendens, hvorved videnskabelige 
tekster eksempelvis i mødet med blogmediets konventioner47 bliver indholdsmæssigt og sprogligt skærpet 
som digitalsproglige tekster med selvstændigt udtryk og formsprog. Dette kan illustreres nedenunder med et 
eksempel fra et af bloggens indlæg. Her er den sproglige redundans i den oprindelige tekst, som var skrevet 
til en psykologisk artikel, blevet betydeligt reduceret for at matche kriterierne for en kort, klar og selvstændig 
indeksering, hvor nøgleordene indgår som de første to ord. Den oprindelige tekst lød: 

 
"Udvikling og læring er to centrale 
og væsentlige begreber inden for 
dansk pædagogisk og 
udviklingspsykologisk teori og 
praksis. Det er to grundlæggende 
begreber i relation til den 
pædagogiske praksis, fordi den måde 
man opfatter udvikling og læring får 
direkte betydning for hvordan man 
som professionel tænker om - og 
handler med børn i pædagogiske 
institutioner. 
 

Schousboes identificering af legens sfærer kan også ses i relation til legen som en fremadskridende proces - 
hvor legemodellen på samme tid illustrerer både legens struktur og legens tematiske og fortællemæssige 
handlingsforløb. Denne samtidighed mellem struktur og indhold i social fantasileg, giver mulighed for at 
identificere karakteristiske træk ved legens særlige dynamik og logik48, som kan fungere som analyseramme 
for en videnblog med pædagogfagligt indhold. Fantasilegens logik og struktur er kendetegnet ved:  
 

- Narrativitet forstået som en tilbøjelighed til at manifestere tanker og følelser i historiemønstre. 
- Kreativitet i form af en søgende, transformerende og skabende "what if"- indstilling. 
- Rettethed og fleksibilitet i målorientering men en åbenhed over for nye indfald og muligheder. 
- Gensidighed og dialog hvorigennem historien skabes ved at bygge på hinandens ideer og forslag.  
- Meningsfuldhed og emotionelkognitiv optagethed af det væsentlige og betydningsfulde.  
- Samhørighed med oplevelse af interessefællesskab om noget fælles betydningsfuldt og meningsfuldt. 
- Koordination og kooperation og samarbejde om temaer af personlige og fælles interesse.  
- Integration ved etablering af narrative forbindelser mellem forskelligheder og betydninger gennem 

den tematiske sammenfletning af historiens handlinger i legeforløbet.  
                                                 
46 Akrich 1992 
47 Kristensen 2010 
48 Cecchin 2000 
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Disse dimensioner genfindes i moderne pædagogik, hvor det pædagogiske arbejde i dag i høj grad er 
kendetegnet ved rettethed og fleksibilitet i relation til målene, en dialogisk tilgang i inddragelsen af børn som 
sagkyndige informanter og samtalepartnere samt kooperation og samarbejde inden for pædagogfaglige 
fællesskaber. Det samme gælder det søgende, udforskende og skabende perspektiv i pædagogiske aktiviteter 
og projekter med børn. Endelig indgår narrativiteten i form af historier, pædagogiske praksisfortællinger og 
børnefortællinger bredt i daginstitutioners pædagogik.  
 
I forlængelse heraf kan man argumentere for en strukurel og tekstuel lighed mellem kommunikation i 
bloggen og i legen, eller med andre ord mellem legens logik og struktur og bloggens digitale interaktive 
ramme og pædagogiske diskurs49.    
 
8. 2 Bloggens forbindelseslogik og forbindelsesstrukturer 
Spørgmålet om interstrukturel og intertekstuel forbundethed kan beskrives ud fra Gregory Batesons 
systemiske grundantagelse om en "nødvendig" sammenhæng mellem menneske og natur. I sin optagethed af 
at finde frem til "mønsteret, der forbinder" alt i verden, når Bateson frem til at definere et mønster-der-
forbinder, som "en metastruktur", en "struktur af strukturer". Han foreslår, at man tænker på dette 
forbindende mønster, som en dynamisk "dans af interagerende parter" hvor det, der holder parterne sammen 
er, at de tilhører den samme historie.50 Historien, som i denne sammenhæng svarer til bloggens tekstualitet, 
udgør i følge Bateson et "komplekst forbindelsesknudepunkt", der beskriver en særlig form for relevant 
tilhørsforhold, som han kalder pertinens.51  
 
Set i relation til bloggen betyder det, at den pædagogiske fortælling om den italiensk inspirerede 
integrationspædagogik, der som tidligere beskrevet, udgør bloggens væsentligste identitetskulturelle faktor, 
fungerer som en forbindelsesramme for bloggens tekstsmæssige indhold. Man kan sige, at pertinensen 
angiver både et identitetskriterium for hvilke vidensmaterialer bloggen kommunikerer og virker samtidig 
identitetsforsikrende i relation til spørgsmålet om image og branding.  
 
Batesons forbindelsesstruktur bliver videreudviklet i strukturelle termer af den italienske integrationsforsker 
Andrea Canevaro. Inden for rammerne af den franske såkaldte institutionelle pædagogik foretager Canevaro 
en interessant kobling mellem Batesons forbindelsesstruktur og teaterverdens narrative former, ved at 
udvikle en tostrenget begrebslig enhed kaldt institutionel - og narrativ forbindelsesstruktur. 52 Den 
institutionelle forbindelsesstrukturer henviser i pædagogiske sammenhænge til det organisatoriske, 
planlægningsmæsige og koordinerende niveau svarende til regisfæren i den sociale fantasileg. Den narrative 
forbindelsesstruktur omhandler det pædagogiske indhold i form af tematiske aktivitets- og projektforløb.  
Denne strukturelle enhed udgør en komplekst og fleksibel ramme, hvori enkelte elementer og subjekter kan, 
ud fra individuelle forskelligheder og specifikke betydninger, interagere og finde en fælles mening i kraft af, 
at de herved kommer til at tilhøre den samme historie. Den sociale fantasileg er et eksempel på en sådan 
dobbelt forbindelsesramme, lige som teater, film og hypertekster kan siges at være det.  
 
8.3 Bloggen som tværmedial "Integrerende Baggrund" 
Man kan i Batesons og Canevaros spor tænke bloggen som en form for metakommunikativ ramme og 
overordnet struktur indenfor hvilke, der udspiller sig kommunikation om kulturelpædagogiske diskurser i 
form af historier og fortællinger.  
Med sin tekstuelle digitale interaktivitet kan videnbloggen betragtes som et websmedie, der skaber, fortæller 
og brander53 en sammenhængende og pertinent pædagogfaglig historie, gennem en narrativ og en digital 
forbindelsesstruktur.  
                                                 
49 Jensen 2007 
50 Bateson 1979  
51 ibid, s. 28 
52 Canevaro 1998, Cecchin 1996. 
53 Fog 2002 
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Den narrative forbindelsesstruktur kan her siges at fungere på flere niveauer og på forskellige måder. På et 
tekstuelt metaniveau som den overordnede fortælling om Integration, leg og ledelse, og på indlægsniveau 
under kategorier og sider. Hvor teksten udtrykt verbalsprogligt og billedmæssigt formidles i 
fortællingsgenrer, som eksempelvis på blogsiderne Personligt og Tak (bilag 2-3) eller i kommentarrækker til 
indlæg (bilag 5). Den digitale forbindelsesstruktur er inkorporeret i bloggens konstituerende digitale ramme 
med indbygget tekniciteter og konventioner om interaktivitet og tværmedialitet. Denne komplekse digitale 
ramme muliggør forbindelser både indenfor bloggens egne tekster og via hyperlinks til den digitale 
medieverden udenfor.  
 
Det er i denne forståelse at videnbloggen, i overensstemmelse med Canevaros integrationsteori, kan opfattes 
som en form for integreret og potentialt integrerende kontekst med en dobbeltstrenget forbindelsesstruktur, 
der kan sammenlignes med principperne i metodologien om den "Integrerende Baggrund".  
Lige som i konkrete pædagogiske kontekster, skabes den digitale integration ved at den enkelte bruger kan 
forbindes til den fælles historie ved hjælp af et tværmedialt strukturelt netværk og forskellige former for 
narrativer.  
 
Bloggens vidensfortælling om integration, leg og ledelse kan hermed som udgangpunkt betragtes som en 
åben fortælling, der i lighed med børns social fantasileg og den "Integrerende Baggrund"s metodologi, 
konstrueres løbende med bidrag fra alle, der ønsker at være aktive i den. Regi-funktionen af fortællingen er i 
bloggen, lige som i både legen og den pædagogiske praksis, givet af kontekstens og mediets konventioner. 
Hvor organiseringen i legen er forhandlet mellem legedeltagerne, og pædagogisk praksis er givet af 
pædagogogens position som ansvarlig procestilrettelægger, er den i videnbloggen mine som bloggens 
udvikler og hovedperson. Men til forskel fra både leg og pædagogik, hvor deltagerne og relationerne er givne 
og kendte, er regien af kommunikationen i en faglig blog - med i princippet et uendeligt antal mulige 
deltagere - betydelig mere uforudsigelig og mindre dialogisk. For selvom de faglige budskaber i bloggen 
retter sig mod et relativt afgrænset antal pædagoger inden for bloggens hovedmålgruppe, er det ikke givet, at 
de netop rammes med mediet, og at de vælger at indgå i webdialogen og i bloggens faglige fællesskab.  
 
Endelig kan man relatere bloggens pædagogiske indhold og digitale logik til legens narrativ logik og den 
"Integrerrende Baggrund"s forbindelseslogik, hvorved bloggen kan opfattes som en dynamisk fortælling, 
som igennem stadig nye indlæg og fotografiske og levende billedfortællinger, kan fortsætte over tid og rum 
på tværs af medier54.  
 
9. Evaluering af bloggen 
Bloggen har på nuværende tidspunkt været under opbygning og aktiv cirka en måneds tid, hvor den løbende 
er blevet ændret og opdateret i både udseende og indhold, der er oprettet indlæg under samtlige kategorier og 
sider. Det har i denne periode ikke været muligt at foretage en systematisk afprøvning af bloggens usability55 
og effekt ift. målgruppen med henblik på en evaluering56. De tidligere beskrevet tekniske problemer er 
kommet frem ved de afprøvninger, som alene er foretaget i min omgangskreds.  
Inden for denne opgaves ramme kan en evaluering af bloggen ske i relation til spørgsmålene i 
problemformuleringen, og foretages i form af personlige vurderinger på baggrund af en tolkning af de data, 
som er tilgængelige i bloggens dashboard.  
 
9.1 Bloggens aktivitet og interaktivitet 
Hvad angår spørgsmålet om, på hvilke måder webbaseret kommunikation kan imødekomme pædagogers og 
lederes behov for viden, videndeling og faglig dokumentation er der i projektet arbejdet med oprettelse af en 
personfaglig blog som webmedie. Det er i evalueringssammenhæng derfor vigtigt at fokusere på bloggens 
aktivitet og interaktivitet herunder relevansen af indholdet i relation til pædagoger og lederes 
kommunikationsbehov og interesser som modtagere og som medspillere.  
                                                 
54 Fulton 2005 
55 Jakobsen 2001 
56 Krug 2000 
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Aktivitet  
I perioden 13. april til 15. maj 2010 er der registreret 1.397 visninger, med højeste antal visninger på 176 en 
søndag i april (bilag 7). Jeg tolker disse tal som udtryk for, at der er interesse for bloggen og dens indhold. 
Blogstatistikken over den samlede aktivitet indenfor både emner og sider (bilag 8) viser, at den side som har 
haft den største trafik er forsiden. Derefter er der størst trafik ved: Fagligt, Personligt, Tak/Grazie, Billeder, 
Bogen den "Integrerende Baggrund", CMC, Publikationer, DIB institutioner og CV. Med undtagelse af 
Bogen og DIB institutioner består rækken af de sider, som er placeret på bloggens øverste vandrette linje. Set 
ud fra Jacob Nilsens studier af webbrugeres læsemønster kan det være interessant at konstatere, at 
ovenstående registrering i store træk svarer til øjenbevægelsens såkaldte "F"- mønster. I følge Nielsens 
studier læser webbrugere generelt først horisontalt hen over det øverste felt på siden57, svarende til den 
øverste streg i "F", derefter bvæger de sig lidt ned af, og bevæger sig langs "F" lavere streg, for til sidst at 
foretage en vertikal øjenbevægelse ned langs den venstre side svarende til den lodrette streg i "F" bogstavet. 
Men måske mere interessant er det at konstatere at de sider og emner, som har været mest aktive i bloggen, 
alle er - med undtagelse af CMC - sider og emner, som er centrale i relation til bloggens personfaglige 
aspekter og identitet, hvilke kan ses som udtryk for, at bloggen lever op til de personfaglige intentioner og 
ambitioner.  
 
Interaktivitet 
Med hensyn til interaktiviteten kan de relativt få kommentarer, tolkes som udtryk for en dobbelt barriere af 
objektiv og subjektiv art. Objektivt set udgør tidsfaktoren, som tidligere beskrevet og dokumenteret, en 
betydelig barriere for pædagoger og ledere, som bloggens brugere. Men man kan også forestille sig, at andre 
mere subjektive faktorer kan spille ind i denne sammenhæng, som handler om psykologiske barrierer over 
for selve blogmediet. Der er flere pædagoger, som har skrevet til mig på Facebook og på mail om, at de godt 
kunne tænke sig at kommentere bloggens indlæg, men at de synes, at "det er svært". Det er svært, siger de, 
fordi det kræver mod og overvindelse at skrive på nettet i det offentlige rum. Og i et vist omfang også 
færdigheder og kompetencer til at forstå og bruge et interaktivt teknologisk medie.  
 
Man kunne tolke et af bloggens kommentarer, som er skrevet under siden Personligt, og ikke under DIB 

Institutioner, eller Den "Integrerende 
Baggrund", som den tematisk hører til, 
som udtryk for nogle mediemæssige 
vanskeligheder i relation til offentlig, 
skriftlig interaktivitet. 

Pædagogprofessionen er kendetegnet ved en altovervejende mundtlig kultur, der kun i de senere år i kraft af 
dokumentationskrav fra omverdenen og en højere professionalisering, er blevet mere skriftsprogligt. Jeg 
vurderer interaktivitet i bloggen, derfor som det aspekt som rummer de største kommunikationsmæssige 
udfordringer i relation til pædagoger og ledere som den primære målgruppe. Udfordringen skal også ses i 
relation til perspektivet om bloggen som medie til interaktive kommunikationsprocesser, hvor både 
"afsender" og "modtager" kan indgå i et gensidigt forhold og begge blive både afsender og modtager.  
Ud over tidsmanglen handler udfordringen om at bruge de nye digitale medier aktivt i forhold til at 
manifestere sig offentligt og således gå fra en position som anonym bruger til direkte medspiller og 
medproducent.  
 
9.2 Bloggens faglige identitet og autenticitet 
I relation til spørgsmålet om hvilke særlige muligheder og perspektiver, der kan ligge i en personfaglig 
tilgang til kommunikation og formidling inden for det pædagogiske område, handler det om at vurdere 
bloggens indholdselementer, sprog og design ud fra kriterier om autenticitet og identitet.   
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Som beskrevet kan man ud fra blogstatistikken registrere, at de temaer og sider, der har flest visninger er 
dem med et stærkt personfagligt indhold. Sidernes personlige indhold formidlet gennem skriftssproglige og  
billedsproglige fortællinger udtrykker bloggens personlige identitet, der sammen med de faglige sider om 
italiensk inspirerede integrationspædagogik udgør en personfaglig kulturidentitet. Det er i lyset af dette 
identitetetsaspekt, som skaber bloggens autentiske indhold og udtryksform, at statistikkens resultater kan 
tolkes. Det kan her se ud som om, at faglig kommunikation har størst interesse, når den er indholdsmæssig 
autentisk og personligt udtrykt. Denne tolkning om en mulig positiv sammenhæng, må betragtes som en  
antagelse på baggrund af kvantitative data, som det ikke er muligt at identificere yderligere ud fra kvalitative 
kriterier. Det ville i kommunikationsstrategisk perspektiv være interessant og relevant at undersøge empirisk 
sammenhængen mellem det faglige og det personlige i forhold til pædagoger som målgruppe, herunder 
kønsaspektets betydning for blogaktivitetens karakter58.  
 
Samtidig kan man i forlængelse af Hash og Schultz's tidligere beskrevede model om kultur, identitet og 
image59, tolke dataerne i blogstatistikken som udtryk for at bloggens jeg-identitet bliver identificeret og 
genkendt som pædagogfaglig kulturel "mig" hos brugerne. Denne identifikation kan på den ene side være 
med til at styrke bloggens identiet og på den andens side styrke brugerens pædagogiske integrationskultur.   
 
10. Konklusion og perspektivering 
På baggrund af den teoretiske analyse og argumentation kan det konkluderes, at webkommunikation gennem 
en personfaglig blog på relevant vis kan imødekomme pædagoger og lederes behov for viden og videndeling 
i relation til centrale udfordringer på det pædagogiske område. En pædagogisk blog med autentisk indhold 
om relevante temaer som integration, leg og ledelse i pædagogiske institutioner kan siges at være interessant 
og relevant for pædagoger og ledere samt andre interesserede i områdets udfordringer. Aktivitetsniveauet i 
bloggens første tid kan opfattes som udtryk for dens interesse og relevans for målgruppen. Sammenhængen 
mellem indhold og formsprog i bloggens design, gennem narrative forbindelsesstrukturer og logikker kan 
siges at bidrage positivt til bloggens faglige identitet og troværdighed som et konsistent, unikt og autentisk 
vidensforum. Heri ligger potentialer til et stærk fagligt brand60, med mulighed for identifikation hos det 
segment i pædagog- og ledermålgruppe, som er særligt sensitivt for social institutionel integration og det 
legende i pædagogikken. Og i forlængelse heraf kan det ligeledes konkluderes at bloggen kan virke som 
webramme for integrationspædagogiske fællesskaber. Hvorvidt pædagogers behov for videndeling reelt kan 
imødekommes via webinteraktivitet inden for bloggens rammer, eller på andre måder medieret af bloggens 
indlæg, er svært at sige.  
 
Der er i analysen og i evalueringen sandsynliggjort en positiv effekt af en personfaglig tilgang til pædagogisk 
webkommunikation og formidling. Men det er indenfor rammerne af denne opgave ikke muligt at drage 
endelige konklusioner om en positiv sammenhæng mellem det personlige og det faglige i pædagogisk 
kommunikation og formidling. Evalueringsresultaterne giver imidlertid anledning til flere overvejelser og 
spørgsmål til videre udforskning. Man kunne eksempelvis undersøge spørgsmålet om en personfaglig tilgang 
til kommunikation virker særlig interessant og relevant for pædagoger, fordi det afspejler et karakteristisk 
træk i pædagogprofessionen og det pædagogiske arbejde med børn, som netop handler om et balanceret 
forhold mellem personlighed og faglighed og mellem følelser og tænkning. I så fald kan der peges på særlige 
kommunikationsmæssige perspektiver og muligheder i relation til bloggen og mere generelt i relation til den 
pædagogfaglige kommunikation i BUPL. Bloggen kunne i endnu højere grad indtænke den personlige 
dimension i formidlingsformen. BUPL kunne videreudvikle kommunikationsstrategien i retning af at skabe 
dialog med medlemmerne ved at konsulenter på det pædagogiske område får mulighed for at kommunikere 
både som eksperter og faglige personligheder.  
 

"Do you allow employees to send e-mail? How about letting them blog." 61 
                                                 
58 Herring 2004 
59 Hatch & Schultz 2004 
60 Buhl 2008 
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Bilag 1- Forside a. 

 
 
 
Bilag 1- Forside b. 
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Bilag 2- Side: Personligt a. 

 
 
Bilag 2- Side: Personligt b. 
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Bilag 3 - Side: Tak/Grazie a. 

 
 
 
Bilag 3- Side: Tak/Grazie b. 
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Bilag 3- Side: Tak/Grazie c. 

 
 
 
Bilag 3- Side: Tak/Grazie d. 
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Bilag 4- Side: Billeder a. 

 
 
 
Bilag 4 - Side: Billeder b. 
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Bilag 5- Kommentarer  

 
 
 
Bilag 6- Institutionsnetværk   
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Bilag 7 - Blogstatiskik a.  

 
 
 
Bilag 7- Blogstatiskik b.  
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Bilag 8 

 
 
 
 
 


