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Projektbeskrivelse 
 

Medieleg i børnehaven 
 

Ansvarlig 
 

Inger og Kimmie 

Periode 
 

Ugerne 8-13  
Afslutning i uge 13 

Sammenhæng 
- Hvad er vilkårene? 
- Hvad er forudsætningerne? 
- Hold/alder 
- Læreplanstema 

 
 
 
 
 

Vi lever i en digital verden hvor digitale medier 
spiller en større eller mindre rolle i børn liv.  
Alle børn i børnehaven vil være deltagende i 
projektet i en alders differentieret tilgang.  
Vi arbejder ud fra læreplanstemaet som er sproglig 
udvikling. 
 

Mål 
- Hvad vil jeg gerne opnå? 

 
 
 
 
 

Vi vil gerne inddrage og give børnene kendskab/ 
viden om pædagogisk brug af medier hvor børnene 
selv deltager aktivt. 
Vi vil gennem vores overordnet læreplanstema 
som er den sproglige udvikling fremme børnenes 
kommunikative evner gennem medier. 

Tiltag 
- Hvilke handlinger/aktiviteter skal 

igangsættes for at nå målet?  
 
 
 
 
 
 

Hver mandag og fredag oprettes et ”filmværksted” 
(fra ca. 4 år) Kimmie er ansvarlig om mandagen og 
Michele om fredagen. Hver stue vil deltage i 
mindre hold (6-8 børn + en voksen) Plan vil fremgå 
af tavlen.  
 
Ideer til pædagogisk medieaktivitet på stuerne og 
for de børn som ikke er i filmværksted. 
Der hentes interaktive apps ned på ipads som kan 
bruges til bl.a.  

• Puslespil  

• Vendespil 

• Fangeleg 
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Tegn 
- Hvordan kan jeg se (høre), at vi er på vej 

mod målet? 
- Tegn på læring? 

 
 
 
 
 
 

At børnene udviser nysgerrighed i forhold til 
brugen og leg med medier. 
At der tales og leges og bearbejdes indtryk i andre 
sammenhænge end i de voksenplanlagte 
aktiviteter. 

Dokumentation 
- Hvordan? 

 
 
 
 
 

Via Famly og tavlen med billeder og tekst. 
Eventuelle produkter til fremvisning  

Evaluering 
- Er målet opnået?  
- Hvad skal vi være opmærksomme på 

fremadrettet i forhold til målet og de tiltag 
der har været iværksat for perioden?  

 
 

Evaluering i løbet af uge 13 med børnene. Hvad 
synes de om projektet?  
Hvad var godt – Hvad var mindre godt?  
Efterfølgende evalueres der på kommende 
afdelingsmøde 


