
Moderne medier på Grangård 
 
”Sebastian på 4 år er glad. Han har fundet en larve med gul pels og hvide pletter på ryggen. 
Anna, som er pædagog, har et begrænset kendskab til larver. Til gengæld ved Anna at 
computeren rummer mange muligheder for at søge viden. Med den bærbare på havebordet 
får Anna og Sebastian søgt information om den gule larve. Og derfor ved mange børn og 
voksne inden dagen er omme, hvilken type larve der er fundet, hvad den spiser og hvad den 
bliver til, når den bliver stor”.   

 
Det er vigtigt at børnene på Grangård udvikler sig i samspil med verden omkring sig og kan mestre de 
udfordringer, livet giver. Computer, Ipad m.m. er en del af vores liv og giver mange muligheder. Derfor 
arbejder vi på Grangård med at implementere og udnytte mediernes muligheder på kreative måder i 
børnenes leg og læring.  
 
Vi ønsker at Grangård supplerer hjemmets måde at bruge moderne medier på. Vi ønsker at de moderne 
medierne er redskaber på lige for med andre redskaber i vores pædagogiske praksis. 
Når det giver mening, inddrager vi medierne i pædagogiske projekter eller forløb som børn og voksne i 
fællesskab fordyber sig i. Den gør os i stand til at søge oplysninger omkring emner, der i perioder 
interesserer os. Det kan for eksempel være kroppen, hajer, tallerkennegre, rim og remser, farvelære, 
former og spændende symboler.  
Vi gør brug af digitale mikroskoper, digitale leksikoner, scannere og forskellige kreative programmer og 
apps. 
 
Medierne skal som udgangspunkt give anledning til fordybelse, ny viden, krativer processer, digitale 
produkter og socialt samvær. 
 
Moderne medier fylder mere og mere i både børn og voksnes hverdag. De er efterhånden en forudsætning 
for at kunne udføre arbejde, kommunikere, lære, mv. De giver mange muligheder men også udfordringer. 
Det er derfor vigtigt at børnene bliver kompetente brugere. 
 
Om morgenen før kl. 9 er det i orden at spille/arbejde på Grangårds computere eller IPads. Spillene og 
apps´ne giver børnene mulighed for at indøve færdigheder og viden som de også bruger omkring 
computeren/Ipaden  i andre henseender. Det kan for eksempel være at styre musen, anvende piletaster 
eller på anden måde navigere på skærmen. Vi interesserer os for hvad børnene laver foran skærmen. De 
spil/apps børnene benytter er bevidst valgt af Grangårds pædagoger. 
 
Det er et område der er i konstant udvikling. Noget vi til stadighed vil forholde os til. Både teknisk og 
pædagogisk. Det er vores mål, at både børn og ansatte løbende bliver klogere på den digitale verden 
gennem Grangårds pædagogiske praksis. 
 
Principper for moderne medier på Grangård: 
 

- De voksne vælger hvilke apps, spil og programmer børnene kan arbejde med  
- De moderne medier skal inddrages i hverdagens pædagogiske praksis – inde og ude 
- Medierne på Grangård skal forstås som et supplement til hjemmet 
- At aktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde at det giver anledning til socialt    

samvær 
- Børnene har ikke på egen hånd adgang til internettet 

 
Vores pædagogiske mål er at: 

- Børnene har en forståelse af, hvordan moderne medier virker og hvad de kan bruges til    
- Give børn flere muligheder for at udvikle leg, relationer og fællesskab omkring medierne 

- Give børnene mulighed for at skabe og udtrykke deres egne fortællinger via de moderne 
medier  
Børnene gør sig tekniske, sociale og personlige erfaringer med medierne 


