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• Børns mediebrug skal vurderes ud fra 
indhold, kontekst og relation for at 
styrke deres digitale dannelse. 

• Småbørn skal have mulighed for at være 
skabende og eksperimenterende med 
digitale teknologier.

• Børns sociale baggrund og køn skal ikke 
skabe forskelle i brug af digitale 
teknologier.

• Forældre skal hjælpes ud af den digitale 
dannelsesklemme og være digitale 
rollemodeller. 

En helhedsindsats om digital dannelse for småbørn og deres voksne

Foto: Unsplash @charlesdeluvio



• Dialog om og aktiviteter med digitale 
medier.

• Tidlig indsats for at styrke børns 
kritiske forståelse, tryghed, kreativitet 
og handlemuligheder ift. digitale 
medier.

• Viden og vejledning til forældre og 
fagprofessionelle om småbørn og 
digitale medier.

• Brobygning mellem hjem og dagtilbud.

Formål med indsatsen

Foto: Unsplash @surface



Produkter udvikles

• Forældreguide

• Konkrete aktiviteter med digitale medier

• Viden og inspiration til primært dagtilbud og sundhedsplejen

Samarbejdspartnere

• Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner

• Aarhus Universitet

Indsatsen støttes af Nordea-fonden.

Småbørnsindsatsens Hvem Hvad Hvor



Indhold:

• Forældre som rollemodeller –fx egne vaner, billeddeling, tabuer og 
dilemmaer.

• Trivsel og digitale medier – fx søvn, bevægelse, samvær og sociale 
kompetencer.

• Digital leg – hvad er det og hvordan kan de voksne være med?

• Indhold og aldersvurdering – fx film, spil og apps.

• Dataindsamling – fx via spilapps og billeddeling.

Generelt:

• Viden, tips og vejledning til at tage beslutninger om familiens digitale 
mediebrug.

• Sprogtonen er imødekommende og tilgængelig.

• Webversion og folder.

• Inspiration via mailflow.

Forældreguiden

Foto: Jørgen True



Eksempler:
• Farvejagt
• Spol tiden baglæns
• Krible-krable 
• Dagens fotograf
• Læs med eReolen
• Vi kigger på Aula
• Analog kodning
• …og mange flere

Form:
• Aktivitetsbeskrivelser
• Videoguides (udvalgte)

Aktivitetssamling til hjem og dagtilbud

Foto: Rudersdal Kommune



Viden og inspiration samlet på hjemmesiden

Udvalgte emner:

• Digital leg
• Trivsel 
• Indhold og aldersvurdering
• Samarbejde med forældre
• Dataindsamling 

Andet:
• Materiale til møder med medarbejdere, forældre mv. 
• Illustrationer til at starte samtalen med børn og forældre.
• Aktivitetssamling
• 3 korte interviewfilm med pædagoger i vuggestue og børnehave samt en 

sundhedsplejerske.

Dagtilbud og sundhedsplejen

Foto: Jørgen True



Digitale medier i dagtilbud og sundhedsplejen

Filmfoto: Velkendt



• Helhedsindsats der involverer samarbejde mellem forældre 
og fagprofessionelle omkring barnet.

• Samarbejde på tværs af fagligheder ift. opkvalificering af 
fagprofessionelle og gensidig sparring.

• Nyt syn på digital dannelse for småbørn nu og i deres senere 
barndom og ungdom.

• Konkrete redskaber til at implementere i sin kommunale 
strategi for det gode børne- og ungdomsliv.

• Indsatsen skal have en blivende værdi.

• Indsatsen vil fortsat være i udvikling (fx i samarbejde med 
biblioteker).

Perspektiver på Medierådets småbørnsindsats
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Vær med til at tage 
‘De første digitale skridt’ 

Bliv skrevet op til mere information fra 
d. 3. maj 2022

Kontakt 
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard

lisbethh@dfi.dk

mailto:lisbethh@dfi.dk


Læs om projektet
på

medieraadet.dk 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/digital-dannelse-smaaboern-og-voksne



