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Tag den digitale dannelse ned i børnehøjdeFREMTIDENS DIGITALE UNDERVISNING

I dag interagerer hvert tredje barn med digitalt indhold allerede før de er fyldt tre. Derfor er dannelse med digitalt fortegn 
vigtigere end nogensinde før: 

Med andre ord: Den teknologiske udvikling er flyttet ind i det pædagogiske arbejde - men hvordan flytter den med ind i 
hverdagen?

https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2019/de-smaa-streamer

Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at 
begå sig i den digitale virkelighed. Det gælder både kompetencer til at; begå sig som digital borger, forstå 
god opførsel på nettet, begå sig sikkert på internettet og opbygge digitale skaberkompetencer. 
- Børne- og Undervisningsministeriet. 

ET KIG I DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

I en tid med mange skærme og en overvejende visuel kultur kan det være nemt at overse: Lyd. Lyd bringer en 
overset sans - høresansen - på banen. Det tvinger børn og unge til at tænke i mere abstrakte baner, end de er 
vant til, og så skærper det koncentrationen. Desuden rummer lyd et hav af muligheder i forhold til at udforske, 
eksperimentere, producere og ikke mindst lytte på tværs af årgange og institutioner. 

Lydforsker Ingeborg Okkels forklarer, hvordan lyd, læring og digital dannelse kan gå hånd i hånd i hverdagen:

SE VIDEOEN HER

https://www.youtube.com/watch?v=-thyrI6XvwU&feature=youtu.be
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Sociale kompetencer: Gruppearbejde, rollefordeling, erfaringsdeling mm.
Teknologiforståelse: Brug af lydudstyr, redigeringsprogrammer, kvalitetsbevidsthed.
Kritisk sans: At kunne forholde sig til - og analysere - digitalt produceret indhold.
Produktionsfærdigheder: Som kan overføres til medieproduktion generelt.
Etik: Diskussion af grænser i forhold til hvad man vil dele i en fortælling om en selv - må man optage alt, hvad man 
kan høre?
Personlige kompetencer: Mod til at turde eksperimentere, høre sin egen stemme, mulighed for at skabe et eksperi-
menterende rum, hvor skøre stemmer og mærkelige lyde er velkomne.

FRA ETIK TIL TEKNOLOGI
Lyd er allerede en del af hverdagen. Det handler om at bruge den. Lyd kan fylde børnenes rygsække med hands-on 
værktøjer og brugbare kompetencer til at begå sig i en digital verden: 

DAGINSTITUTIONEN: FREDERIKSHAVN KOMMUNE TÆNKER UD AF BOKSEN

I Frederikshavn Kommune er teknologi i børnehøjde meget mere end tablets, robotter, smart boards og mobile 
projektorer. Her er springet taget. Og det har afsæt i nysgerrigheden omkring teknologi, bevægelse i udemiljøer og et 
fokus på grøn energi, som ledetråd:

Frederikshavn Kommune har i første omgang indkøbt 20 forskellige teknologiske læreredskaber, som er monteret på 
institutionernes udemiljøer forskellige steder i kommunen. 

”Vi havde et ønske om at bringe legepladserne mere i spil i forhold til den digitale leg, men var 
ikke faldet over det rigtige produkt endnu. EnergiLeg udskiller sig meget fra andre, fordi produk-
terne inviterer til en naturlig og intuitiv leg, hvor mange af vores læreplanstemaer kommer i spil. 
Det er naturligt for børnene at gå undersøgende til værks, og når de opdager lydelementerne 
motiveres de i høj grad til at skrue op for legen. Produkterne aktiveres ved selvproducerende grøn 
energi, som er en vigtig del af børnenes læring.”
- Sisse Kit Petersen, IT digitaliseringsprojektleder fra Frederikshavn Kommune.



123456789101112

123456789101112

C

D

A

B

E

F

G

H

rev. april -2020

EnergiLeg ApS     +45 6343 3161     e-mail: info@energileg.dk     WWW.ENERGILEG.DK

Lyd er ikke kun noget, der hører til i musiktimen, jeg synes jo, at lyd burde være en del af ALLE fag. 
- Ingeborg Okkels, lydforsker.

ERFARINGER FRA LYDENS BY

I B&O’s hjemby Struer er der et helt særligt fokus på lyd - også i skoleregi. I efteråret 2018 løb de første 
heldagsworkshops under navnet ”Det Digitale Lydlab”  af stablen på en række skoler i kommunen. Projektet blev til 
virkelighed i et samarbejde mellem Struer Bibliotek og Lydens By sekretariatet som et led i bibliotekets “Åben Skole” 
undervisningstilbud.

Der var stor interesse for arbejdet med at skabe lydfortællinger blandt kommunens lærere, og den læringsmæssige værdi 
i arbejdet med lyd var tydelig:

“De kunne se, hvordan nye grupper af elever blomstrede i det kreative arbejde med lydproduktion- og redigering. Det er 
nogle andre kompetencer, der bliver bragt i spil - både sociale, men også kreative og tekniske,” fortæller Amanda Appel. 

Indtil videre har disse workshops, der sætter fokus på arbejdet med lydfortællinger, kørt i to sæsoner. Planen er, at 
arbejdet med lyd på kommunens skoler skal fortsætte. 

Målet var at integrere digital dannelse i Åben Skole tilbuddet. Her var lyd et oplagt redskab at tage i brug. 
Det er både nemt tilgængeligt, og så er det med til at indfri læreplanens mål om at arbejde med lyd og 
multimediedesign. 
- Amanda Appel, Kommunikations- og Udviklingsmedarbejder hos Struer Kommune.

PÅ SKOLEN: LYD I HOVEDROLLEN SOM LÆRINGSREDSKAB

I skoleregi handler det om at gøre ligesom Frederikshavn Kommune gjorde: Kaste sig ud i det - åbne døren til 
lydens forunderlige univers - og alle de muligheder der er for både lærere og elever. Faktisk kan lyd være med 
til at aktivere nogle elever, som ellers ikke er så meget på banen i den traditionelle undervisning, og give dem 
succesoplevelser på skolebænken. 

SE VIDEOEN HER

https://www.youtube.com/watch?v=uE_xnNYDCiA&feature=youtu.be
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DET DIGITALE SPRING

Digital dannelse er naturligvis også et emne på skoleskemaet for lærer- og pædagogstuderende, dem som skal ruste 
fremtidens generationer til at begå sig i en digital verden.
Men vi må ikke glemme dem, som ikke har fået disse færdigheder med fra deres egen tid på skolebænken.

Disse ringe i vandet sker ikke kun i forhold til det at have en mikrofon i hånden. Adfærden kan også være med til at 
påvirke børnenes tilgang til læring generelt: 

”Jeg kalder det ‘Pippi-metoden’: Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! Denne tilgang kan være med til at 
skabe et eksperimenterende rum, hvor ingen fejler, men derimod lærer. På den måde kan vi være med til at skifte mindset 
fra den nuværende perfekthedskultur til en læringskultur - hvor læring foregår hele livet,” siger Sofie Halkjær. 

Hun fortsætter: “Vi har naturligvis skelet til de 12 tips til digital dannelse, som allerede blev udviklet i 2015. I vores arbejde 
har vi indtil nu identificeret fire vigtige greb for at arbejde med nuværende bias - jeg er sikker på, at vi finder flere undervejs i 
samskabelsen med børnehaver og skoler”.

https://www.eva.dk/12-tips-digital-dannelse

Digitale teknologier må være lige så vigtig en del af enhver børnehavedag – og er lige så meget et 
dannelsesaspekt, som turen efter krible-krabledyr i skoven.
- Peter Hornbæk Frostholm, Lektor VIA Pædagoguddannelsen og programmedarbejder ved VIA Børn og 
unges hverdagsliv.

“Det handler om at positionere lærere og pædagoger til at få succes med det her i samspil med 
børnene. De voksnes adfærd smitter børnene, hvilket giver en unik mulighed for at skabe positive 
ringe i vandet eksempelvis i forhold til at bruge en mikrofon eller optage lyd med mobiltelefonen.” 
- Sofie Halkjær, direktør i EnergiLeg. 

DET BEGYNDER I BAGLOMMEN

Begyndelsen på det digitale eventyr er tættere på end vi tror, forklarer Ingeborg Okkels:  

“I dag render de fleste skolebørn rundt med en mikrofon i lommen i form af deres mobiltelefonen, og så findes der er hav af 
gratis lydredigeringsprogrammer, som man kan downloade på nettet - eksempelvis audacity.” 

Her er Ingeborgs tre steps til at komme i gang med at bruge lyd på en nem måde i undervisningen:

1. Speak en historie 1. Speak en historie 
2. Find lydeffekter på nettet eller lav jeres egne 2. Find lydeffekter på nettet eller lav jeres egne 
3. Eksporter lydfilerne til en computer og begynd at lege med dem i et lydredigeringsprogram.3. Eksporter lydfilerne til en computer og begynd at lege med dem i et lydredigeringsprogram.
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VEJEN TIL LÆRING

Den direkte vej til børn og unges læring går ikke nødvendigvis lige i hjernen. Stimulering af forskellige sanser. Praktisk 
arbejde. Aktivering af kroppen. Alle kan være værdifulde redskaber i læringsprocessen. 

Læring sker nemlig også gennem kroppen og sanserne ved at eksperimentere (og lege). “Master for en styrket 
pædagogisk læreplan” fra 2016 stiller faktisk krav om, at børn i dagtilbud skal dannes til at begribe og handle i en 
digitaliseret og global verden. Det skal ske med afsæt i meningsfulde og udfordrende lege og aktiviteter.

 
Her kan lydredskaber være konkrete, håndgribelige løsninger fyldt med eksperimenterende læringsmuligheder på tværs 
af alder og institution: 

Derfor handler det om at støtte pædagoger og lærere med konkret oversættelse til praktisk pædagogik i 
børnehøjde, så vi stimulerer børnenes alsidige udvikling, siger Sofie Halkjær

Det, som udmærker EnergiLeg er, at de kombinerer børn og unges kreative lydleg og lydproduktion med 
lydlegeredskaber af høj kvalitet, som de, kan lege videre med på nye måder. Det stimulerer bevægelse, 
lytning, sprogforståelse og ikke mindst fællesskab(-else), afslutter Ingeborg Okkels.

DE FIRE VIGTIGSTE GREB FOR VÆRDIFULD LÆRING MED LYDDE FIRE VIGTIGSTE GREB FOR VÆRDIFULD LÆRING MED LYD

1.1. Medindflydelse Medindflydelse med flere valgmuligheder. Indflydelse skaber engagement og forankring.  med flere valgmuligheder. Indflydelse skaber engagement og forankring. 

2. 2. IT KompetenceudviklingIT Kompetenceudvikling så lærere og pædagoger kritisk og kreativt kan bruge teknologi i en pædagogisk          så lærere og pædagoger kritisk og kreativt kan bruge teknologi i en pædagogisk         
 praksis, der konstruktivt og nysgerrigt udfordrer børn, unge og voksnes adfærd i og med teknologien. praksis, der konstruktivt og nysgerrigt udfordrer børn, unge og voksnes adfærd i og med teknologien.

3.3. Nedbrydelse af barrierer Nedbrydelse af barrierer både før, ved opstart og i det efterfølgende arbejde med at forankre eksperimenter i  både før, ved opstart og i det efterfølgende arbejde med at forankre eksperimenter i 
 dagligdagen. dagligdagen.

4.4. Inspiration Inspiration til eksperimenterende og legende tilgange, der fortæstter læringen for eksempel via kurser og til eksperimenterende og legende tilgange, der fortæstter læringen for eksempel via kurser og
workshops. workshops. 


