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Når leg og læring i dagtilbud understøttes af IT  

Børn skal støttes i at tro på og udnytte egne mulig-
heder. Et godt læringssyn omkring legen med digita-
le medier har fokus på barnet som aktør, dvs. at 
barnet er produktivt og skabende. I Søhøjlandet skal 
børn møde en hverdag, der giver dem rige mulighe-
der for at lege og lære. Digitale medier skal derfor 
være tilgængelige i børnehøjde i det enkelte børne-
hus.  

Digitale medier har nogle helt eminente basisfunkti-
oner, som andre aktiviteter ikke muliggør bl.a lys, 
foto, lyd og video. Disse egenskaber kan bruges 
hver for sig eller kombineres. Vores pædagogiske 
overvejelser bag brugen af digitale medier kan se 
således ud: 
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Strategi og målformulering for brug af digitale 
medie i Daginstitutionen Søhøjlandet. 

Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for 
fremtiden bliver skabt. Det er derfor altafgørende, at 
dagtilbuddet arbejder med børns læring og udvik-
ling, så alle børn bliver rustet til et godt liv. Ifølge 
Silkeborg kommune skal IT anvendes, til at under-
støtte udvikling, læring, trivsel og forpligtende fæl-
lesskaber. Kernen er, at børn skal opleve, at de har 
de nødvendige kompetencer og den viden, der gør, 
at de kan begå sig i en globaliseret og digital verden. 
Som andre faktorer spiller mediebrugen derfor en 
stor rolle i børnenes generelle udvikling og identi-
tetsdannelse. Således er det vigtigt, at vi støtter vo-
res børn i at få digitale kompetencer til at være ska-
bende og aktive mediebrugere.  

Vores dagtilbud skal afspejle den samfundsmæssige 
udvikling hvortil IT er et krav og et vilkår - det er 
ikke et valg. IT er et redskab, der skal integreres i 
de almindelige aktiviteter. IT må ikke stå alene, der 
skal pædagogiske overvejelser bag. 

Når IT integreres i dagligdagen, er det vigtigt at 
fastholde, at IT er et middel – ikke et mål. IT skal i 
Søhøjlandet give handlemuligheder med plads til ud-
vikling og forskellighed.  
Vi vil støtte børn i, at tilegne sig digitale kompeten-
cer. Det er vores hensigt, at IT skal være en integre-
ret og indarbejdet del af hverdagen, så IT bliver et 
naturligt redskab for børn og personale.  

 

Samarbejdet mellem daginstitution og hjem-
met. 

Det er dagtilbudslovens formål, at fremme børns læ-
ring og udvikling, hvilket skal understøttes og sup-
pleres gennem bevidst brug, af IT. I den forbindelse 
bliver det pædagogiske personale efteruddannet og 
opkvalificeres løbende i brugen af digitale medier.  

IT er et pædagogisk redskab, som vi i fælleskab kan 
få glæde af. Fælles for personale og forældre er an-
svaret for barnets udvikling og læring, hvilket kan 
understøttes, når hjemmet og institutionen arbejder 
i en fælles retning. Gennem IT kan forældre få ind-
sigt i barnets hverdag og aktiviteter i institutionen, 
mens IT for personalet bl.a kan benyttes til at styrke 
og udvikle forskellige læringsrum.  

IT skal understøtte værdier som tryghed, nærvær, 
samvær og fællesskab, da disse værdier er grund-
læggende for alle børns udvikling. Vores didaktiske 
overvejelser tager derfor afsæt i nedenstående vær-
dier, som læner sig op af Søhøjlandets værdigrund-
lag: 

 Samvær 

 Nærvær 

 Fællesskab 

 Udvikling 

 Læring 

 Trivsel 

Vores grundlæggende værdier bliver medtænkt i 
brugen af digitale medier og skal være synlige for 
børn og voksne i hverdagen. 

 

Digital dannelse 

I Søhøjlandet ser vi digital dannelse som en del af 
barnets almene dannelse. Vores overordnede mål 

 

 

 

 

med digitale medier er primært at styrke børnemes: 

 Selvdannelse, selvværd og læringslyst. 

 Øvelse af nye færdigheder som støtter dem i 
deres nærmeste udviklingszone. 

 Selvkontrol 

 Selvstændighed / ansvarsbevidsthed 

 Fælleskaber og at de kan færdes dannet, i so-
ciale sammenhæng 

 Tilegnelse af ny viden 

 Empati. Herunder at de lære at undlade mob-
ning og afværge konflikter (fx turtagning, til-
sidesætte egne behov mm) 

 Forståelse for mediernes muligheder 

Brugen af medier i vores praksis, er altid et bevidst 
valg, tilrettelagt og reflekteret. For at børnene får et 
optimalt udbytte, arbejder vi i Søhøjlandet målrettet 
ud fra følgende tiltag med medier:  

 Personalet inddrager og medtænker IT som et 
pædagogisk redskab  

 Personalet holder sig opdateret og gør brug af 
IT (fx via googledrev, anvender SMTTE model-
ler, dokumenter mm) 

 Personalet er opmærksom på, at brugen af 
mediet ikke må fungere som pacificering af 
børnene 

 At der er medieansvarlige pædagoger i hvert 
børnehus, som vidensdeler og udvikler indhol-
det på iPads/bærebar computere mm.  

 Personalet eksperimenter og får på den måde 
ny viden. 

 At personalet er opmærksomme på, hvordan 
læringsmiljøer skal indrettes, så børnene ud-
vikler digitale mediekompetencer på en natur-
lig måde i hverdagen. 

 At der ledelsesmæssigt prioriteres ressourcer, 
både økonomisk og tidsmæssigt til at imple-
menter digitale medier 

 At børnene møder voksne som kan støtte og 
guide dem når de bruger IT 

 At YouTube, Google og andre af internettets 
utallige tilgange og svar på barnets spørgsmål, 
altid er voksenstyret. 

 At digitale medier benyttes som et redskab til 
at skabe sammenhæng mellem skole og bhv.  

 At dagtilbuddet sikrer, at børnene ikke kan 
downloade spil og andre programmer på egen 
hånd. 

 At MDM systemet anvendes så alle spil på 
iPads er udvalgt af fagprofessionelle og målret-
tet dagtilbud.  

 At personalet jævnligt er i dialog med børnene 
omkring etiske og moralske principper. Fx ita-
lesættelse af hvad der må/ikke må tages bille-
der af ol. 

 Al færdsel på alle digitale medier bygger på 
tillid og respekt blandt børnene. Det betyder, 
at alle må rette sig efter fælles normer for en 
hensynsfuld og fornuftig mediebrug. 

 


