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Information om Medierådets førskoleindsats 2020/22 
 

Kernepunkter i projektet  

 Dialog om og aktiviteter med digitale teknologier. 

 Tidlig indsats for at styrke børns kritiske forståelse og handlemuligheder ift. digitale teknologier. 

 Oplysning til forældre om småbørn og digitale teknologier. 

 Brobygning mellem hjem og dagtilbud. 

 

Følgende produkter udvikles i førskoleindsatsen: 

 Forældreguide 

 Informationsmateriale til brug for sundhedsplejersker 

 Konkrete aktiviteter med digitale medier 

 Videnssamling til fagprofessionelle på småbørnsområdet 

 

Opgaver for de involverede kommuner i samarbejde med Medierådet 

Odder Kommune og Jammerbugt Kommune medvirker til at udvikle en forældreguide om, hvad forældre til 

småbørn skal være opmærksomme på ift. brug af digitale teknologier: 

 Refleksioner over hvilke vaner og rutiner, der skabes i familien, da det lille barn efterligner voksnes 

handlinger og medievaner etableres tidligt.  

 Dialog med børnene om deres digitale liv fra en tidlig alder.  

 Fælles lege, kreativitet og eksperimenter med digitale teknologier sammen med børnene. 

 Viden om sikkerhed og databeskyttelse til at skabe tryg brug af digitale teknologier. 

Forældreguiden bliver til på baggrund af kvalitative interviews med forældre til 0-6 årige samt online 

forældremøder i daginstitutioner og babycafeer. Medierådet har stor erfaring med at udvikle 

informationsmaterialer til forældre om børns digitale mediebrug.  

Desuden har Odder Kommune et fokus på at udvikle en videnssamling til pædagoger, dagplejere og 

sundhedsplejersker om kritisk forståelse og handlemuligheder i forhold til digitale medier for småbørn og 

deres voksne – ofte sammenfattet under begrebet ’digital dannelse’. Samlingen udvikles i tæt samarbejde 

med de fagprofessionelle og involverer også udvalgte eksperter på området for digital dannelse. 

Jammerbugt Kommune har et fokus på at skabe kommunikationsmateriale til sundhedsplejersker, som kan 

følge med forældreguiden. Sundhedsplejersker indgår i dialog med Medierådet om udviklingen af 

materialet. 

Rudersdal Kommune udvikler konkrete aktiviteter med digitale teknologier (fx tablets, robotter, interaktive 

medier mv.), som kan bruges i både institutionen og i hjemmet. Pædagoger og dagplejere deltager i 

udviklingsworkshops og tester selv løbende med børnene i institutionen.  

Førskoleindsatsen udrulles nationalt i foråret 2022, hvor landets kommuner således kan lade sig inspirere af 

aktiviteter, materialer og anbefalinger fra Medierådet til at kunne arbejde med digital dannelse for 

førskolebørnene. Ligeledes kan forældre med børn i målgruppen få konkrete råd og vejledning gennem 

materialerne.  
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Hvad får de fire involverede kommuner ud af projektet? 

 Kvalificeret input om førskolebørns digitale dannelse til brug for egen kommunal digital strategi for 

de 0-18 årige. 

 Kvalificerede materialer til praksisbrug hos sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger i 

daginstitution og SSP-konsulenter. 

 Tværgående fagligt samarbejde på førskoleområdet inden for kommunen og i samarbejde med tre 

andre kommuner foruden Medierådet.  

 Kompetenceudvikling af sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og SSP-konsulenter i 

kommuner inden for førskolebørns digitale dannelse. 

 

Projektet er støttet af Nordea-fonden. Følg med i projektet på medieraadet.dk.  

 

 

 


