
Digidagi20 

Sprog og 
mult imodalitet  

Årets tema: 

 konference med fokus på dagt ilbud og digitale medier

Programmet



 Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen t il den årlige 
t ilbagevendende konference med fokus på dagt ilbud og digitale 

medier.

 En inspirat ionsdag, hvor fokus er på mult imodalitet  og 
sprogt ilegenelse i dagt ilbud.  I år har vi sammensat en dag, hvor 

vi st iller skarpt på sprogarbejdet og alle de muligheder, som 
ligger i teorien og idéen om det mult imodale. 

Det er en forrygende dag med masser af praksisnær inspirat ion, 
nye kreat iv ideer og summende begejstring, som du kan tage 

med hjem og bruge direkte i dit  dagt ilbud. 

Programmet starter fra scenen kl .9.30, men 
allerede fra kl 9.00 serverer vi morgenmad. 

Prakt iske informat ioner

Adresse

Husk iPad

Messe C

Vestre Ringvej 101

7000 Fredericia

Konferencen afholdes 
d. 1. oktober 2020 fra 9.00 t il 16.00

Covid-19
Messe C har naturligvis helt styr
på retningslinier 
ifht. Covid-19. Du 
kan læse mere 
om det her: 

Bliv hjemme hvis du har 
mistanke om Covid-19
 for din og vores skyld. 

Velkom m en



Mult imodalitet  har alt id været en del af den danske t ilgang t il 
pædagogik, og er derfor også noget, som pædagogerne er dygt ige t il.  

I dette oplæg kigger vi på hvilke muligheder digitale medier bidrager med 
i denne sammenhæng. Naturligvis med et specielt  fokus på Børnetube. 

Mette vil på kyndig  vis tage jer med på en tur gennem Børnetubes 
mangfoldighed,  muligheder og samspil .

Børnetube
et  mult imodalt  redskab

Mult imodalitet  handler om at kunne kommunikerer 
meningsfuldt - og her spiller både indhold og form 
en rolle.

Oplægget giver et bud på, hvordan man i dagt ilbud 
kan arbejde med at forstå og udtrykke sig 
meningsfuldt i en den mult imodale tekstkultur, som 
vi lever i. En kultur som de digitale medier i høj grad 
har indflydelse på.

Helt  konkret kommer oplægget med et bud på, 
hvordan man kan forstå kommunikat ion og hvordan 
man kan bruge den forståelse pædagogisk t il at  
skabe mening gennem digitale medier. 

Er det  t il at  forstå? 
-når mening er mere end ord og bogstaver

Mette Lyngdal
Projekt leder Børnetube

Uffe L. Sørensen
Cand. pæd & Product  Owner LærIT 

ved Mette Lyngdal 

Velkomst

Guldast ronaut

Mart in fortæller om opfinderi og storytelling som t ilgang t il at  arbejde med børns 
kreat ivitet , nysgerrighed og fantasi. Oplægget tager udgangspunkt i børnenes lyst 
t il leg og demonstrerer flere t ilgange t il leg på børnenes præmisser. Glæd jer t il en 
overflod af eksempler på spændende, skøre og lærerige projekter fra 
Guldastronauts Opfinderklub og Coding Class Toddler!

Mart in Lilliendal Nielsen
Guldsatronaut



Rikke Falkenberg
Leg med IT

Frokost
11.45-12.45

Hva skjer når barnehagebarn og pedagoger skaper digitale medieprodukter sammen? 
Hvordan kan digital teknologi brukes for å legge t il ret te for meningsfulle prosesser 
mellom barn og voksne i barnehagens pedagogiske praksis? Kunnskap om barns møte 
med digital teknologi er vikt ig for å forstå dagens barndom og de utfordringer 
barnehagen står overfor. Digital teknologi har innvirkning på måten barn handler, leker, 
tenker, lærer, erfarer og interagerer. Gjennom eksempler og teori vil Letnes vise 
hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som legger t il ret te for 
barnehagebarns lærerike møter med seg selv og samfunnet.

Når jeg skaper, skapes jeg 

? Digit al danning i barnehagen

Om Mari-Ann Letnes
Mari-Ann Letnes er Ph.D og førsteamanuensis i pedagogikk 
ved teknologi i kreat ive prosjekter. Hun deltar i forskjellige 
europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun 
har lang undervisningserfaring fra grunnskole og videregående 
skole i kunst og håndverk, samt undervisning ved Inst itut t  for 
lærerutdanning NTNU på bachelor og mastergrad. Hun er i dag 
prosjekt leder for DigGiLU, et utviklingsprosjekt som har t il 
hensikt å legge t il ret te for profesjonsfaglig digital kompetanse 
innen lærerutdanning. Videre leder hun den norske delen av 
det europeiske forskningsprosjekt ?KiDiKoTi Kids? Digital 
Lives in Corona Times? som har t il hensikt å kart legge 
endringene av barns digitale engasjement i koronat iden (og 
etter) med et spesielt  fokus på barns nettsikkerhet. Hun har 
publisert  flere art ikler, bøker og deltatt  som invitert  Keynote 
på flere konferanser i inn og ut land, samt bidratt  på 
internasjonale og nasjonale konferanser.



Kaffe 
14.15-14.45

 out

  

Hvordan bruger man digitalleg t il at  
understøt te det  mulit imodale sprogarbejde 

med de mindste

Sammen skal vi lege med og være nysgerrig pa? digitale 
redskabers muligheder for at understøtte sprogarbejdet- særligt  
i vuggestue, dagpleje og med de mindste børnehavebørn. Med 
simple digitalelege skal vi lave lege-digitalt . Vi bruger Børnetube 
redskaberne ?we video?.?book creator?og ? explain everything? 
som udgangspunkt. Ipræsenteresfor forskelligema?der at 
arbejde med sproget pa? og inddrager lit teratur og skriftsprog.

Hvis i leger med lover vi at

-  I bliver bevidst om jeres egen digitale praksis så den styrker 
børns læring.

 -  I får ny viden, der kan kvalificere jeres digitale praksis.

-  I får nogle helt  konkrete redskaber t il arbejdet med digital 
læring

1  Bliv nysgerrig på både hvorfor og hvordan du 
som fagperson med fordel kan inddrage digitale 
værktøjer t il at  understøtte sprogarbejdet (eller 
andre pædagogiske t iltag) i dit  daglige arbejde.

Der vil være både et teoret isk oplæg omkring 
mult imodalitet  men også en masse 
praksisøvelser.

Udgangspunktet tages i de programmer, der 
findes i Børnetube.

Thomas Kramer 
Digital læringskonsulent  Kolding kommune

Kit Nørgaard  
Konsulent

sessions
Break 

2

12.45-14.15

Digital mult imodalitet  som 
understøt tende del af 

sprogarbejdet  i dagt ilbud og 
indskolingen 

3
Guldastronaut

 Guldastronaut gæster i år DigiDagi med deres nye projekt: 
OpfinderKassen

 På denne breakout session bliver du præsenteret for en verden af 
design, teknologi og opfinderi i en kasse lige t il at  åbne og folde ud. 

Så hvis du er nysgerrig på at arbejde med opfinderi i børnehaven, så 
er denne workshop noget for dig.

Mart in Lilliendal Nielsen
Guldsatronaut



Rikke Falkenberg
Leg med IT

 Sprog er for børn?som for voksne - en måde at skabe betydning og mening i verden. Men hvordan skabes 
denne mening, og hvor bor meningen egentlig henne? I barnets hjerne, i samspillet  eller i alt  omkring os?

I oplægget skal vi se nærmere på, hvad den nyeste forskning fortæller om sproget i alt ing: vores krop, vores 
samspil, vores computere, dukker og legoklodser. Vi skal også nuancere, hvorfor børn ikke bare lærer sprog af 
at klatre i t ræer.

Vores sprogrejse begynder med et historisk blik på børns sprogt ilegnelsesprocesser og bevæger sig i retning af 
mult imodale?sprogpædagogiske - erkendelser, for at slutte med eksempler pa?, hvordan sprogarbejdet i en 
hverdagspraksis kan foldes ud i en bredere lærings- og udviklingsforståelse i alt , hvad vi laver sammen i børns 
mult imodale livs- og læringsmiljøer.

 Der er kommunikat ion og sprog i pot teplanten 
- en lille fortælling om barnets mult imodale sprogudvikling

Pia Thomsen
Børnesprogs forsker , Ph.D. 

  

ved Mette Lyngdal 

Afrunding

Om Pia Thomsen: 

Pia er en af pionererne inden for børnesprogsforskning i Danmark. Siden år 2000 har hun 
arbejdet med børns sociale, kognit ive, typiske og atypiske sproglige udvikling, dels på 
universitetet dels i praksis.

Hun har firmaet "Huset Pia Thomsen", hvor hun med kollegaer arbejder med undervisning, 
rådgivning, sparring og udvikling sammen med bl.a. regioner, kommuner og dagt ilbud. 
Dermed har hun en solid erfaring fra praksis, som hun trækker med ind i 
kompetenceudviklingsforløb og udviklingsprojekter.

Læs mere på www.piathomsen.dk, hvor du også finder CV og publikat ionsliste.
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