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9.00-9.30 

Velkomst og morgenkaffe

9.30-9.40 

Velkomst

9.40-10.40    

Medialiseret legekultur i dagtilbud

Hvad sker der med legen, når medierne 

fylder så meget i børns dagligdag?  

Hvilken betydning har det for dagtilbud-

det, for den pædagogiske praksis og for 

den legekultur og læring, der kan finde 

sted? Og hvorfor er voksne nødt til at  

interessere sig mere for de digitale 

medier i børns liv?

 

Oplægsholder: Stine Liv Johansen,

Lektor, ph.d. Aarhus Universitet

11.00-12.00   

Digitalt læringsdesign i dagtilbud

Præsentation af nytænkning af medie-

pædagogisk loopmodel. Simulering og 

refleksion.  At have evne til at kunne 

have en god fiktionskompetence. Hvilke 

elementer skal man have med, når man 

forbereder, gennemfører og evaluerer 

mediepædagogiske forløb. At nytænke 

egen pædagogiske praksis? 

Oplægsholdere:  Mette Bondesen, 

Lektor og Pia Rauf Krøyer, adjunkt, 

VIA University College

12.00-13.00   

Frokost 

13.00 – 14.00 

Workshops

VÆLG ÉN AF FØLGENDE TRE  

WORKSHOPS VED TILMELDING:

WORKSHOP 1

Innovative lege og læreprocesser med 

spil, robotteknologi og programmering

Hvorfor arbejde med robotteknologi og 

programmering i dagtilbud?

Denne Workshop kommer med et bud 

på, hvordan man kan skabe forløb, hvor 

børn agerer som doings og er producers 

i innovative og kreative lege- og lære-

processer.

Workshopholder: Majken Svane Hansen, 

adjunkt. VIA University College

 

WORKSHOP 2

Spilpædagogik 2020

Børns leg med digitale spil og pædago-

gens positionering i forhold til børns  

nye legekultur. Hvad sker der i børns  

digitale leg, og hvad sker der når de  

går offline? Hvad kan pædagogens  

rolle være, og hvilke nye muligheder  

giver spilforståelsen i fremtidens 

maker-kultur?

Workshopholder: Thea Juhl Roloff 

Clausen, lektor,  VIA University College

WORKHOP 3

Animation og kreativ medieleg

Hvordan kan man arbejde kreativt og 

æstetisk lærende med multimodale  

produktioner og animation helt ned  

i tidlig børnehave?

Workshopholder: Hanne Petersen, 

Director of Centre for Education and 

Animation, VIA Unicersity College

14.00-14.30     

Pause

14.30-15.30 

Nytænkning af pædagogisk praksis  

- it og læreplanstemaerne

Børns nye medievaner og medialiserede 

leg betyder nye læringstilgange i de  

danske dagtilbud. Igennem digital 

opgave løsning og leg kan der skabes et 

samspil mellem teknologi og pædagogik, 

så nye innovative og kreative lærings-

muligheder opstår. Ved at invitere børne-

ne til at være aktive medskabere, kan de 

digitale medier indgå i den pædagogiske 

hverdag på en meningsfuld måde, så det 

understøtter arbejdet med læreplanerne 

og den digitale dannelse.

Oplægsholder: Kim Byrding, pædago-

gisk it-konsulent, Egedal Kommune
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PROGRAM

Digitale kreative og innovative lege og lærepro-
cesser i dagtilbud. Hvordan kan den pædagogiske 
praksis udfordres med de nye teknologier til at  
skabe kreative og eksperimenterende lege- og  
læringsmiljøer?

VIA UC indbyder til 
en faglig, inspirerende 
videnskonference om digital 
leg og læring i dagtilbud. 
Konferencen sætter fokus på 
de kreative muligheder, som 
de nye teknologier giver i 
forhold til pædagogisk praksis 
og tænkning i dagtilbuddene. 
Viden om og erfaringer 
med digital leg, læring og 
didaktik præsenteres og 
kvalificeres ud fra forsknings- 
og vidensoplæg om børns 
kreative kompetencer, og 
de muligheder dagtilbud 
har for at bruge it i kreative 
og innovative lege og 
læreprocesser.

MÅLGRUPPE

Pædagoger, dagtilbudsledere, pædago-

giske konsulenter og andre med inte-

resse for feltet

TIDSPUNKT

13. september 2016 kl. 9.00 - 15.45

STED

VIA Unicersity College, 

Hedeager 2, 8200 Aarhus N 

TILMELDINGSFRIST

Senest 20. august 2016

PRIS

1.695 kr. eks. moms

TILMELDING

www.via.dk/legeprocesser-dagtilbud

Digital dannelse i dagtilbud handler om 

at skabe læringsmiljøer, hvor børn gør 

sig erfaringer med: 

-  At være kreativ og fortællende ved 

hjælp af digitale medieudtryk og bruge 

it alsidigt som redskab for leg, læring 

og samarbejde.

-  At kunne forholde sig nuanceret til de 

digitale medieindtryk de møder i deres 

hverdag.

For at skabe en kreativ og undersøgen-

de læringskultur med it, skal it være en 

naturlig del af arbejdet med de pædago-

giske læreplanstemaer, hvor der tages 

udgangspunkt i børnenes perspektiv og 

livsverden.

 

For at børn i dagtilbud kommer til at  

bruge teknologien kreativt, undersøg-

ende og fortællende, bør der skabes en 

kultur for dette på tværs i dagtilbuddet. 

Kulturen skal bygge på en fælles  

vision og et fælles sprog om digital  

dannelse i dagtilbuddet, hvor alle  

anvender it kvalificeret og velovervejet  

i deres pædagogiske arbejde med  

børnene.

I relation til denne vision bør alle pæda-

goger opøve en it didaktisk kompetence 

til at begrunde deres didaktiske valg  

i ”hvorfor spørgsmål” fremfor blot  

”hvordan-spørgsmål”.

lkos
Gul seddel
Ankomst



Praktiske oplysninger

Konferencetilbud

Termiske bade: 200 kr. (normalpris 415 kr.)

Middagsplatté i de termiske bade med  

forskellige retter: 135 kr.

Tilbuddene forudbestilles og betale direkte 

ved Hotel Vejlefjord på tlf. 86 82 33 80  

(oplys hvilken konference, du skal  

deltage på).

Har du spørgsmål til betaling eller andre 

praktiske spørgsmål?

Kontakt konferencesekretær 

Susanne Kaae på 

T: 87551874 

E: ska@via.dk

Vi håber, at videnskonferencerne har vakt 

din faglige nysgerrighed Vi glæder os til at 

se dig!

Venligst,

VIA UC, Efter- og videreuddannelsen, 

Pædagogik, Børn og Unge
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