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Denne vejledning er skrevet, for at give dig inspiration til, hvordan 

digitaliseringen kan bruges, som et værktøj/supplement ind i den 

pædagogiske leg og læring, der hvor det giver mening. 

 

Du vil få et godt overblik, hvis du læser fra side 3-5 og derefter de sider, der 

omhandler den aldersgruppe du arbejder med. 

 

På EKnettet kan du finde yderligere konkrete pædagogiske praksiseksempler. 

https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-

1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-

dannelse/  

 

https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/
https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/
https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/
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Hvorfor skal dagtilbud have en vejledning til digital dannelse  
 

I fremtiden er det afgørende, at børn opnår kompetence til at være skabende og ansvarlige i 

arbejdet med ny teknologi. 

 

Børn skal ikke blot være forbrugere, men selv evne at kode og behandle data. Ny teknologi 

åbner muligheder som nødvendiggør, at børn også dannes digitalt. Det vil sige, at de formår, 

at forholde sig etisk og kritisk til digitale medier1. 

 

Med andre ord: digital dannelse og digitale kompetencer er afgørende fremtidskompetencer for 

os alle. 

 

I Dagtilbudsloven er det præciseret, at dagtilbuddet skal understøtte børnenes trivsel og 

læring og skabe forudsætningerne for, at barnet får et godt skoleliv2. 

For at klæde kommunerne på, til at arbejde med ny teknologi i udviklingen af fremtidens 

velfærd, har KL i efteråret 2017 i samarbejde med DareDisrupt, udarbejdet en beskrivelse af 

nye teknologiers påvirkning af og perspektiver for arbejdet i de danske kommuner3. 

 

Beskrivelsen4 angiver: ”at der på børne- og undervisningsområdet forventes at ske rigtigt 

meget de kommende år. Med kunstig intelligens, lærings-bots, virtuelle universer osv., bliver 

det muligt med en personalisering af både materiale og rammer for børns læring. Dermed kan 

læring tilrettelægges på et individuelt niveau uden, at det nødvendigvis koster flere ressourcer. 

Pædagogernes og lærernes rolle kommer også til at se væsentligt anderledes ud i fremtiden. 

Deres rolle bliver ikke mindre, men det kommer til at kræve nye kompetencer”.  

 

Og den fortsætter: ”Børn vil få adgang til avanceret kunstig intelligens pakket ind i ”søde” 

robotter og legetøj5. Børn vil fra helt små være vant til at snakke med robotter, forvente at 

robotterne kender dem, og at de kan agere personlige læringsassistenter”. 

                                           

 
1 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF s. 56 
2 Forslag til ændring af lov om dagtilbud, s. 27 - http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/363/1791341.pdf  
3 http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunernes-teknologispring/  
4 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF s. 52 
5 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF s. 55 

 

”Børn dannes i mødet med verden og i 

mødet med sig selv. Og i dag er 

teknologien en del af deres møde og 

kommunikation med verden. Teknologi 

er en forlænget blyant og tegneblok”. 

 
Mari-Ann Letnes, lektor og ph.d., Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet. 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/363/1791341.pdf
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunernes-teknologispring/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF
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Fremtidens kompetencer - 21. Century Skills 
Fremtidens kompetencer omtales og beskrives ofte som 21. Century Skills, spørgsmålene er: 

 Hvad er det helt præcist for kompetencer, der i stigende grad bliver efterspurgte og som 

er afgørende nødvendige at beherske i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund under 

hastigt stigende forandring? 

 Hvordan kan vi planlægge hverdagen, så børnene får en begyndende forståelse for at 

udvikle disse kompetencer? 

 Hvordan kan vi bruge digitaliseringen og teknologien til at understøtte og kvalificere denne 
begyndende kompetenceudvikling? 

Begrebet 21. Century Skills kommer fra skoleverdenen, hvor undervisningen tilrettelægges 

efter de kompetencer eleverne skal have til f.eks. at læse, at skrive og at regne. 

Disse kompetencer er skrevet ind i folkeskoleloven. 

 

I den styrkede pædagogiske læreplan, er disse kompetencer en del af det fælles pædagogiske 

grundlag og de seks læreplanstemaer, blandt andet omkring leg, læringsmiljø, 

børnefællesskaber og i det brede læringsbegreb. 

 

En række internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle særlige 

kompetencer hos børnene, der bliver nødvendige for dem senere i livet. Disse kompetencer 

kaldes for 21st Century Learning Skills – det 21. århundredes kompetencer – og er 

overordnede kompetencer6. 

 

Disse kompetencer er de seneste år omtalt som de 4 C’er:7 

 

Communikation  Kommunikation, at dele tanker, spørgsmål, ideer og løsninger. 

 

Collaboration  Kollaboration - Samarbejde, ved at bruge sine færdigheder til at 

arbejde sammen om at nå udvalgte mål.  

 

Critical thinking  Kritisk tænkning, at få et nyt blik og lære at sortere og sige fra, i 

det man bliver præsenteret for. 

 

Creativity   Kreativitet, afprøve nye måder at løse opgaver på. 

 

Når det er nødvendigt, at børn er skabende i arbejdet med ny teknologi, er det nødvendigt at 

de har kendskab til hvordan en digital device (f.eks. smartphone, tablet, PC) fungere og 

”tænker”.8 Derfor er der de senere år tilføjet et ekstra C. 

 

Coding  Kodning, forståelse for hvordan en digital devise fungerer og 

tænker. 

 

Dagtilbuds vejledning til digital dannelse er bygget op omkring de 5 C’er, for at give børnene 

en begyndende forståelse for disse kompetencer, som vi forventer, der er behov for, at de 

mestre i fremtiden. 

 
                                           

 
6 https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/it-i-skolen/21st-century-skills  
7 http://www.p21.org/our-work/4cs-research-series  
8 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF s. 56 

https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/it-i-skolen/21st-century-skills
http://www.p21.org/our-work/4cs-research-series
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF
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5 gode råd til bedre digitale dagtilbud 
 

En af Danmarks førende eksperter i digitale teknologier og børns leg, Stine Liv Johansen, 

lektor og forsker ved Aarhus Universitet, har givet 5 gode råd til bedre digitale dagtilbud9. 

 

Hendes 5 råd giver en god beskrivelse af, at pædagogikken, legen og den eksperimenterende 

tilgang er opgaven, og digitaliseringen er et af flere værktøjer i processen. 

 

Hendes råd er: 

 

Hold fokus på den pædagogiske intention og processen frem for produktet 

Det er ikke et mål i sig selv at bruge digitale redskaber, men redskaberne kan være en rigtig 

god ressource til at understøtte det pædagogiske arbejde, som allerede foregår i dagtilbuddet. 

Tag udgangspunkt i, hvad det er, I er optagede af – et særligt læreplanstema eller fx at 

arbejde med børnenes nærmeste udviklingszone – og find frem til, hvilke medier og 

teknologier der giver mening for jer at arbejde med. Pas på, at selve teknologien – fx appen – 

ikke bliver for styrende for jeres aktiviteter, ligesom det heller ikke er så vigtigt, hvordan 

produktet ender med at blive; det er processen, børnene lærer af. 

 

Vov at kaste jer ud i de nye teknologier og øv jer sammen med børnene 

Dagtilbud spiller en stor rolle for, at børnene udvikler deres digitale kompetencer og lærer at 

forholde sig aktivt og kreativt til at bruge forskellige redskaber og medier. En af de bedste 

måder, man som pædagogisk personale kan støtte børnene på, er at turde afprøve de nye 

medier foran børnene (og vise dem, at man selv er lidt usikker og måske fumler lidt). Vis 

børnene, at det med de digitale teknologier er et rum, som vi skaber sammen, og som vi selv 

sætter i scene. Hvis børnene selv får lov at prøve kræfter og eksperimentere med 

redskaberne, giver det dem ydermere agency; nøjagtigt som når man øver selvhjulpenhed i en 

måltidssituation. Og dét er vigtigt, hvis vi gerne vil lære børnene at bruge de digitale 

redskaber på en aktiv måde. 

 

Giv plads til legen og det eksperimenterende 

Børn lærer ved at lege, og det er i legen, børn fx øver sig på de sociale relationer eller træner 

deres evner til at være kreative og selvstændige. Så giv plads til den legende og 

eksperimenterende tilgang til de moderne teknologier, og overvej, hvordan børnenes leg kan 

stimuleres og videreudvikles af at bruge de digitale teknologier. 

 

Prioriter og sæt rammerne 

Hvis man gerne vil blive skarpere til at bruge de nye digitale redskaber til det pædagogiske 

arbejde, kræver det en særskilt indsats og et større engagement fra hele dagtilbuddet. Læg en 

strategi for jeres tilgang, og sæt ord på, hvad I vil opnå, og hvordan I vil nå derhen. Det er fx 

langtfra nok bare at sende det pædagogiske personale på kursus, det er måden, man arbejder 

med det på i det daglige, der batter. 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
9 
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4qiI6InaAh
VFZ1AKHcrVB_YQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eva.dk%2Fdagtilbud-boern%2F5-gode-raad-bedre-digitale-
dagtilbud&usg=AOvVaw2fQS3wAVZKkyG1tv2yOnTn 
 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4qiI6InaAhVFZ1AKHcrVB_YQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eva.dk%2Fdagtilbud-boern%2F5-gode-raad-bedre-digitale-dagtilbud&usg=AOvVaw2fQS3wAVZKkyG1tv2yOnTn
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4qiI6InaAhVFZ1AKHcrVB_YQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eva.dk%2Fdagtilbud-boern%2F5-gode-raad-bedre-digitale-dagtilbud&usg=AOvVaw2fQS3wAVZKkyG1tv2yOnTn
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4qiI6InaAhVFZ1AKHcrVB_YQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eva.dk%2Fdagtilbud-boern%2F5-gode-raad-bedre-digitale-dagtilbud&usg=AOvVaw2fQS3wAVZKkyG1tv2yOnTn
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Tal med forældrene 

Nogle forældre er lidt skeptiske over for fx brugen af iPads i deres barns institution, fordi de er 

bange for, at der er for meget inaktiv skærmtid uden læring. Derfor er det vigtigt at tale med 

forældrene om jeres syn på og arbejde med de teknologiske redskaber. Vær meget specifik 

med hensyn til, hvad I bruger redskaberne til, og hvad de bidrager med i forhold til det enkelte 

barn og hele børnegruppen. Det, der for alvor kan åbne forældrenes øjne, er, hvis de også 

bliver inddraget i, hvordan de kan bruge digitale redskaber sammen med børnene. 

 

Dagtilbud vejledning for digital dannelse 
Der skrives meget om hvilken digital verden børnene vokser op i, og hvilken læring de har 

brug for, men der findes endnu meget lidt om, hvordan denne læring kan foregå. 

 

I Dagtilbuddene i Esbjerg Kommune har digitaliseringen og de digitale kompetencer været på 

dagsordenen de seneste år. Dette fordi vi ved, at de børn vi er sammen med, vil klare sige 

bedre i fremtiden, når vi også har vist dem vejen til, at blive kompetente digitale borgere. 

  

Opgaven er primært løftet ud fra en eksperimenterende dagsorden og har primært været 

varetaget af medarbejdere med interesse for digitaliseringen som pædagogisk værktøj. 

 

Denne eksperimenterende tilgang har givet erfaringer med og en begyndende forståelse af, 

hvordan den digitale dannelse for børn i alderen 0 år til skolestart kan tilrettelægges. 

Disse erfaringer er skrevet ind i dette dokument. Tanken er, at vejledningen er et dynamisk 

dokument, som ændrer sig efterhånden, som der kommer mere viden på området. 

 

Med denne vejledning håber vi, at kunne inspirere og hjælpe jer på vej, når I arbejder med 

dannelsen af fremtidens kompetente digitale verdensborgere. 

 

Vejledningen er bygget op så den beskriver hvilke digitale færdigheder, dagtilbuds digitale 

ambassadører har erfaret, at børn på forskellige alderstrin, kan mestre. 

 

Inden for hvert alderstrin er de 5 C’er beskrevet og der er givet bud på hvilke konkrete digitale 

tiltag, der kan understøtte dem. 

 

Ud over vejledningen er der inden for hver aldersgruppe lavet eksempler på lege eller 

aktiviteter, der understøtter den. Disse er beskrevet som eksemplariske læringsforløb i SMTTE-

modeller, som man kan tage frem og finde støtte, muligheder og andre perspektiver i sin 

daglige praksis. 

 

De ligger på EKnettet - https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-

1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/  

 

SMTTE-modellerne er udtryk for de digitale ambassadørers erfaringer på forløb, der har haft en 

effekt i børnenes udvikling.  

 

 

 

Rigtig god fornøjelse og arbejdslyst med den digitale udvikling :) 

Dagtilbuds digitale ambassadører og IT-koordinator 

 

 

 

 

https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/
https://eknet.esbjergkommune.dk/document/15599/forvaltninger-1/page/61208/born-kultur/born-dagtilbud/digitalisering-1/borns-digitale-dannelse/
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Digital dannelse for de 0-2 årige 
 

Sammenhæng 

Vi lever i en digital verden, og børn vokser op som digitale verdensborgere, hvor digitalisering 

er en integreret del af hverdagen, i næsten alt hvad vi foretager os.  

Med udgangspunkt i 21st Century Skills har vi givet vores bedste bud på, de digitale 

færdigheder der kunne være meningsfulde for børnene, på de forskellige alderstrin.   

 

Mål 

Kommunikation 

 Børnene får den første præsentation af en iPad, lærer at tænde, slukke og låse iPaden 

op. 

 Børnene introduceres for nogle funktioner, som eksempelvis brug af homeknappen, 

swipe og at tage billeder. 

 Børnene begynder at sige enkelte ord, dette kan understøttes af simple 

sprogstimulerende apps.  

 

Kollaboration - samarbejde 

 Børnene lærer at vente på tur, når de sammen med voksne leger med iPaden eller 

andre digitale redskaber. 

 Børnene løser simple opgaver med brug af meget enkle apps.  

 

Kritisk tænkning 

 De voksne hjælper børnene med, at være undrende over de billeder de ser på iPaden.  

 

Kreativitet 

 Børnene lærer at åbne og anvende apps med henblik på at være kreative. 

 Børnene introduceres for iPadens basale funktioner.  

 Eks. børnene lærer at tage billeder. 

 

Kodning  

 Børnene opnår begyndende forståelse af kodning. Kodning er at forstå, at når jeg gør 

noget et sted, så sker der noget et andet sted.  

 Eks. når jeg trykker på en kontakt tændes lyset eller når jeg trykker på 

udløseren på iPaden lægges der et billede i fotomappen.  

 

Tiltag  

Kommunikation 

 Den voksne introducerer barnet for iPaden. Barnet får vist hvordan man tænder og 

slukker for iPaden, og bliver guidet og opmuntret til at prøve selv.  

 Den voksne viser barnet hvordan man anvender kamera appen. Den voksne guider og 

opmuntrer barnet til, at undersøge appen. 

 Børnene kan få en fornemmelse af touch funktionen ved hjælp af appen DeliriumFree 

eller ved at, lege med farver på skærmen ved hjælp af touchfunktionen. Den voksne 

kan opmuntre barnet ved at, stille spørgsmål som: ”Hvordan tror du man ……”. 
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 iPad’en kan inddrages, som supplement i sprogstimuleringen, dette kan gøres ved 

hjælp af følgende apps: 

 Pegebog for børn – barnet bliver introduceret for nogle billeder i en given 

rækkefølge. Når barnet trykker på billedet kommer der en lyd og ordet bliver 

sagt højt. Derefter kan barnet swipe videre til næste billede. 

 Sound touch –barnet bliver introduceret for flere billeder på en gang i en 

bestemt kategori. Barnet trykker på et billede og dernæst kommer der en lyd.   

 Music color – barnet får vist nogle forskellige farver. Barnet vælger hvilken farve 

han vil lege med, og får dernæst vist nogle billeder i den pågældende farve. Den 

voksne og barnet kan snakke om hvad de ser. Derudover kan barnet trykke på 

et spørgsmålstegn i appen, som lukker op for et spil. Barnet finder nu det rigtige 

billede/farve ud af 4 billeder og trykke på det. Hvis barnet gætter rigtigt kommer 

der 4 nye billeder frem.  

 Fagtesangbogen – barnet kan vælge mellem forskellige kendte sange i appen. 

Når barnet trykker på et billede/sang kommer der en lille video frem, af en dame 

der synger og laver fagter samtidig. 

 

Kollaboration - samarbejde 

 Børnene kan skiftes til at tænde og slukke, tage billeder og video, swipe videre til 

næste billede/side mm. Børnene hjælper hinanden, samtidig med at den voksne guider 

børnene undervejs. 

 Den voksne og barnet/børnene kan bruge forskellige apps til, at lære at vente på tur. 

Dette kan gøres ved hjælp af følgende apps: 

 Color Dots – børnene skiftes til at vælge farve og kigge på billederne.  

 Silkes venner (vendespil) – børnene skiftes til at vende 2 brikker i appen. Når 

alle stik er fundet, starter spillet forfra evt. med nye børn. 

 

Kritisk tænkning 

 Den voksne og barnet har en dialog, om de billeder børnene tager 

 Hvad ser vi på billedet?  

 Hvordan ser vi ud? 

 Er det et rart billede?  

 Den voksne og barnet/børnene kan lave en billedcollage i Piccollage, hvor de i 

fællesskab snakker om og finder ud af, hvilke billeder der skal bruges i collagen. 

 Børnene og den voksne kan anvende appen Foto Booth til at lave sjove og forvrængede 

billeder af børnene. Er derefter i dialog. Ser vi sådan ud rigtigt? 

 

Kreativitet 

 Børnene kan sammen med den voksne lege med et stort udvalg af instrumenter ved 

hjælp af appen Garage band. Den voksne og børnene har mulighed for at skabe deres 

eget musik. 

 Den voksne kan lære og hjælpe børnene med at tage billeder og video. 

 Den voksne kan lære og hjælpe børnene med at tage billeder til brug i apps, såsom:  

 Silkes venner (fotospillet) – her laves huskespil med egne billeder. 

 Foto Booth – her kan laves sjove og forvrængede ansigter 

 Book Creator - her kan laves en bog sammen med børnene med tekst, billeder 

og lyd. 
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Kodning 

 Derudover leger børnene med kodning hver gang de bruger iPaden. De lærer at når de 

trykker på skærmen, sker der noget. F.eks. når de trykker på billederne i appen Music 

color siger billedet en lyd.  

 Børnene og den voksne kan lege med begyndende kodning ved hjælp af en lille robot 

kaldt Dash-robot. Der er en tilhørende app til robotten, som er robottens styresystem. 

Når barnet tegner en rute med sin finger i appen, kører robotten den samme rute på 

gulvet. 

 

Tegn:  (mulige tegn med udgangspunkt i de medtagne eksempler) 

Kommunikation 

 Børnene spørger efter/tager iPaden på eget initiativ, og kan selv låse den op og tage 

billeder. Børnene har fået en forståelse for touch funktionen og kan anvende den. 

 Børnene kommunikerer med hinanden om det der er på billedet, ved eksempelvis at 

vise billederne til hinanden. 

 Børnene gentager og bruger ord, som de har lært i legen med de valgte apps.  

 Børnene bruger lyde i deres leg som de er blevet introduceret for i de udvalgte apps. 

 Hvis børnene møder dyr, biler mm. når de er på tur med den voksne, peger de og siger 

lyde, som de har lært gennem brugen af de forskellige apps. 

 

Kollaboration - samarbejde 

 Børnene bliver bedre til at vente på tur i andre hverdags situationer samt planlagte 

aktiviteter.  

 Børnene sidder sammen og bruger iPaden – alle får lov til at bidrage. Hvis et barn har 

svært ved noget, støtter og guider de andre børn. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene begynder at spejle hinanden. ’’Du ser glad ud’’ ’’Du ser sur ud’’. 

 Børnene giver udtryk for, hvilke billeder der må blive brugt i collager, til udprint, på 

Tabulex mm. 

 

Kreativitet 

 Børnene begynder at lave små musikstykker på Garageband. Laver musik på andre 

måder end i appen. Spiller på dåser, gryder mm. 

 Børnene laver skøre ansigter til hinanden og tager billeder af det. 

 Børnene giver udtryk for, at billeder kan ligges ind i forskellige apps.  

 Børnene kigger i de digitale bøger, de har været med til at lave og tager initiativ til selv 

eller ved hjælp af den voksne, at lave en bog/lave videre på den eksisterende. 

 

Kodning 

 Børnene viser tegn på forståelse af kodning ved, at de er bevidste om, at det de gør på 

iPaden, gør noget andet et andet sted – f.eks. flytter Dash-robotten sig, eller der 

kommer en lyd. 

 

Evaluering 

For at børnene bliver gode digitale verdensborgere, må brugen af digitale redskaber og det 

enkelte barns digitale kendskab, være en del af de pædagogiske handleplaner (SMTTE-

modeller), hvor det er meningsfuldt. 

 

I evalueringen reflekteres over, børnenes udbytte og læring. 

 Hvad var godt? 

 Hvilke muligheder giver erfaringerne? 

 Hvordan kommer I videre? – Hvilke processer vil I sætte i gang? 
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Digital dannelse for de 2-3 årige 
 

Sammenhæng 

Vi lever i en digital verden, og børn vokser op som digitale verdensborgere, hvor digitalisering 

er en integreret del af hverdagen, i næsten alt hvad vi foretager os.  

Med udgangspunkt i 21st Century Skills har vi givet vores bedste bud på, de digitale 

færdigheder der kunne være meningsfulde for børnene, på de forskellige alderstrin.   

 

Mål 

Kommunikation  

 Børnene tager billeder med iPaden med lidt eller ingen voksenstøtte – og har i den 

forbindelse, en begyndende dialog om dette. 

 Børnene er fortrolige med at swipe og bruge touch funktionen på iPaden. 

 Børnene kender brugen af sprogstimulerende apps på iPaden, ex. eller Mine Første Ord. 

 

Kollaboration – samarbejde 

 Børnene kan lære at vente på tur – bl.a. når vi leger med digitale redskaber. 

 Børnene kan samles om en fællesaktivitet, ex. i brugen af en app på iPaden. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene har en begyndende bevidsthed om, hvornår det er okay at tage/bruge billeder 

af andre børn. 

 Børnene får en begyndende fornemmelse af, at ting kan ændre sig, gennem brug af 

digitale redskaber. 

 

Kreativitet 

 Børnene får begyndende færdigheder i at udarbejde digitale kreative produkter. 

 Børnene begynder at arbejde med apps, hvor de er medskabende. 

 

Kodning 

 Børnene forstår den begyndende kodning. De forstår, at når jeg gør noget et sted, så 

sker der noget et andet sted.  

 F.eks. når jeg i appen kamera trykker på udløseren på iPaden, så lægges der et 

billede i fotomappen, eller når jeg trykker på en app, åbnes den op. 

 

Tiltag 

Kommunikation 

 De voksne støtter op om børnenes kommunikation og formidling. Dette kan gøres ved 

hjælp af følgende apps: 

 Kamera – børnene tager billeder, som de voksne taler med dem om. 

 Piccollage – børnene er aktive deltagere i at lave en billedcollage sammen med 

den voksne. 

 Tabulex – den voksne er i dialog med børnene om, hvad der skal stå på Tabulex, 

og hvilke billeder der skal anvendes. 

 De voksne kan lave forskellige sproglige aktiviteter ved brug af en interaktiv tavle. 

Børnene tager billeder, der printes ud og sættes i tavlens små plastlommer, hvorefter 

der indtales ord eller sætninger til knappen under billederne.  

Børnene kan derefter gå hen til tavlen og trykke på knappen, som siger den lyd, der 

passer til billedet. 

 Den voksne kan guide børnene i brugen af sprogstimulerende apps – f.eks. 

 Pegebogforbørn – børnene trykker på billedet, og der bliver sagt en lyd og et 

ord. 

 Fagtesangbogen – børnene ser en dame, der synger og laver fagter – børnene 

synger med og øver fagter. 
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Kollaboration – samarbejde 

 Børnene venter på tur, når der spilles spil på iPaden – det kunne f.eks. være 

 Silkes venner (vendespil) – børnene skiftes til at vende 2 brikker, derefter er det 

den næste tur.  

 Fagtesangbogen - børnene skiftes til at vælge en af fagtesangene, som børnene 

kan synge og lave fagter til. 

 Tap roulette – hvert barn holder en finger på iPaden. Appen udvælger en af 

børnene, så det er deres tur til en opgave, de voksne giver – f.eks. hop 3 gange.  

 Børnene samarbejder om et spil, f.eks. ved hjælp af følgende apps 

 Sago Mini Friends! – børnene udfører i fællesskab/på skift små opgaver med den 

valgte figur. Børnene støtter og guider hinanden undervejs.  

 Kamera – børnene får til opgave gruppevis, at tage billeder af ting i en bestemt 

form eller farve, f.eks. ting der er blå. Dernæst samarbejder de med den voksne 

om at udvælge billeder til en collage. 

 Tulle og Skralle – app’en er opdelt i to – ”leg og fortælling” og ”sang og dans”. I 

”leg og fortælling” bevæger børnene figurerne i forskellige scenarier i app’en og 

laver deres egne historier. 

 

Kritisk tænkning 

 Den voksne taler med børnene både før-under-efter, de tager billeder af hinanden. 

Hvornår er det okay at tage billeder af hinanden? Når man er glad, sur eller ked af det? 

Derudover taler de om valget af billeder til dokumentation af dagen på tabulex – hvilket 

f.eks. kan gøres ved brug af appen Piccollage. 

 Den voksne støtter børnene i at skelne mellem fantasi/fiktion og virkelig. Dette kan 

f.eks. gøres ved hjælp af 

 Puppet Pals – børnene laver dukketeater – enten med figurer fra appen eller 

med sig selv. I appen er der mulighed for at lave en figur ud fra billeder der 

tages af børnene. 

 Photo Booth – børnene laver sjove ansigter ved hjælp af diverse stickers, de kan 

sætte på deres billede. 

 

Kreativitet 

 Den voksne kan hjælpe børnene med at bruge de billeder de har taget til et andet 

produkt – dette kan f.eks. gøres ved hjælp af følgende apps: 

 Silkes Venner - her er det muligt at lave et vendespil med egne billeder. 

 Social Stories – app, hvor billede og tale kan kobles og laves til en bog.  

 Børnene introduceres for apps hvor de er medskabende – det kan f.eks. være 

 Puppet Pals – børnene laver et dukketeater. 

 Drawing pad – en digital tegneblok, hvor der tegnes med fingeren, og der kan 

indsættes diverse stickers. 

 Piccollage – den voksne guider børnene i at lave en collage ud fra de billeder, 

børnene selv har taget med kameraet. 

 

Kodning 

 Børnene er aktivt deltagende i at indtale ord i eksempelvis en Interaktive Tavle – når 

børnene så trykker på en knap, kan de høre det indtalte.  

 Børnene kan lege med begyndende kodning ved hjælp af en lille robot kaldt Dash-

robot. Der er en tilhørende app til robotten, som er robottens styresystem. Når barnet 

tegner en rute med sin finger i appen, kører robotten den samme rute på gulvet. 
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Tegn (mulige tegn med udgangspunkt i de medtagne eksempler) 

Kommunikation 

 Børnene tager initiativ til at tage billeder af det, de laver og ser. Derudover taler 

børnene mere om de billeder, de tager.  

 Børnene tager initiativ til at sammensætte deres billeder i en collage – f.eks. i appen 

Piccollage. Derudover tager de initiativ til, at anvende billeder i sprogstimulerende apps 

- enten selv eller i samarbejde med en voksen.  

 Børnene leger selv med den interaktive tavle, og tager initiativ til at tage nye billeder 

og lyd til tavlen. 

 Børnene synger og anvender ord i hverdagen, som de har lært gennem de 

sprogstimulerende apps.  

 

Kollaboration – samarbejde 

 Børnene bliver bedre til at vente på tur i hverdags situationer samt ved planlagte 

aktiviteter. 

 Børnene synger og laver fagter til diverse sange lært f.eks. ved hjælp af appen 

Fagtesangbogen og Tulle og Skralle – børnene tager initiativ til at bruge app’en.  

 Børnene bruger selv appen Tap Roulette og laver selv opgaver til hinanden. 

 Børnene begynder at henvende sig til hinanden og ikke kun den voksne for at få hjælp, 

når der er udfordringer i en app, de har svært ved at løse selv. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene er aktivt deltagende i at udvælge billeder til dokumentation af dagen – og 

vælger ud fra de kriterier de voksne har talt med dem om.  

 Børnene er mere bevidste om fiktion/virkelighed. De sætter ord på, at det er noget, ”vi 

leger”. 

 Børnene tager selv initiativ til at bruge app’en Puppet Pals. 

 

Kreativitet 

 Børnene spiller egne vendespil og er mere aktive i udarbejdelsen af nye spil – muligvis 

kan børnene begynde at bruge appen Silkes venner selv uden voksen støtte.  

 Børnene kan selv tegne på iPaden ved hjælp af appen Drawing Pad. 

 Børnene er nysgerrige og viser initiativ til, at undersøge nye apps sammen med den 

voksne. 

 

Kodning 

 Børnene tager initiativ og er aktivt deltagende i, at indtale nye ord i f.eks. en 

Interaktive Tavle.  

 Børnene begynder at vise forståelse for simpel kodning. De forstår, årsag og virkning, 

at når de trykker på skærmen på iPaden, så sker der noget. F.eks. når de leger med 

appen Pegebogforbørn – når børnene swiper videre i app’en kommer der et nyt billede 

og når de trykker på billedet kommer der en lyd og et ord. 

 Børnene tager initiativ til at lege med robotten Dash-robot, og øver sig i at tegne ruter i 

den tilhørende app samt i Drawing Pad. 

 

Evaluering 

For at børnene skal blive gode digitale verdensborgere, skal brugen af digitale redskaber og 

det enkelte barns digitale kendskab, være en del af de pædagogiske handleplaner (SMTTE-

modeller), hvor det er meningsfuldt. 

 

Der skal reflekteres over, børnenes udbytte og læring. 

 Hvad var godt? 

 Hvilke muligheder giver erfaringerne? 

 Hvordan kommer I videre? – Hvilke processer vi I sætte i gang? 
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Digital dannelse for de 3-4 årige 
Sammenhæng  

Vi lever i en digital verden, og børn vokser op som digitale verdensborgere, hvor digitalisering 

er en integreret del af hverdagen, i næsten alt hvad vi foretager os.  

Med udgangspunkt i 21st Century Skills har vi givet vores bedste bud på, de digitale 

færdigheder der kunne være meningsfulde for børnene, på de forskellige alderstrin.   

 

Mål 

Kommunikation 

 Børnene kan i digitale processer samarbejde med hinanden. F.eks. være i dialog 

omkring billeder de har taget, til brug i egne digitale produkter.  

 Børnene kan anvende sprogstimulerende apps. 

 

Kollaboration – samarbejde  

 Børnene hjælper hinanden og venter på tur, når de bruger de digitale redskaber. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene får en begyndende bevidsthed om, hvad der er etisk i orden at dele med andre 

digitalt. 

 Børnene får en begyndende fornemmelse af, hvad der er virkelighed og fiktion gennem 

brugen af digitale redskaber. 

 

Kreativitet 

 Børnene kan konstruere noget i apps og ved brug af digitale redskaber.   

 

Kodning 

 Børnene arbejder med kodning, for at forstå, hvordan digitale redskaber er opbygget.  

 

Tiltag 

Kommunikation 

 De voksne støtter op om børnenes kommunikation og formidling, f.eks. ved hjælp af 

følgende apps: 

 Skriv og Læs – børnene beskriver selv og fortæller, hvad de har oplevet. 

 Kamera – børnene tager billeder af det de finder interessant og fortæller om det.  

 Piccolage – børnene er medskabende i udarbejdelse af en collage, som skal 

bruges til at formidle – f.eks. på Tabulex. 

 

 Børnene kan få ny viden og blive stimuleret sprogligt bl.a. ved hjælp af følgende apps: 

 Lær at rime – børnene gennemfører en lille quiz med rim. De får vist og sagt 

ordet de skal rime på, og dernæst skal de vælge det billede der passer til. Der er 

3 sværhedsgrader. 

 ABC Turtle – små opgaver med bogstaver. Børnene laver et puslespil med 

bogstaver, skrive bogstaverne med fingeren og finde det bogstav der passer ind 

i rækkefølgen. 

 

Kollaboration - samarbejde  

 Den voksne kan guide børnenes samarbejde om en fællesopgave med iPad. F.eks. 

finder børnene figurer i deres hverdag som de tager billeder af, og laver et vendespil 

med – f.eks. ved brug af appen Silkes Venner. 

Dernæst øver de sig i at vente på tur, når de spiller de vendespil, som de selv har lavet 

i appen. 

 Børnene kan ved hjælp af appen Puppet Pals lave et dukketeater, enten med dem selv 

eller de allerede eksisterende figurer i appen. De forhandler, går på kompromis og er 

aktiv deltager i samarbejdet om at lave et dukketeater. 
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Kritisk tænkning 

 Børnene støttes og guides i at spørge om tilladelse inden de tager et billede. Derudover 

samarbejder de med den de har taget billedet om at vurdere om billedet kan 

offentliggøres på Tabulex eller på stuen. 

 Børnene har en begyndende forståelse for, at alt det der googles ikke nødvendigvis er 

sandheden. Den voksne er i dialog med børnene, og støtter dem i at være undrende. 

 

Kreativitet 

 Børnene bliver præsenteret for og guidet i at konstruere noget digitalt, dette kan f.eks. 

gøres ved hjælp af følgende apps: 

 Chatterpix – her kan barnet få ting til at tale ved f.eks. at tage et billede af en 

banan, tegne en mund og indtale hvad den skal sige. 

 Skriv og Læs eller Book Creater– børnene laver en bog med billeder, tekst og 

lyd. 

 Kamera – børnene tager billeder af det de finder interessant, og de voksne 

hjælper med at lave en Piccollage. 

 IMovie – børnene laver en film omkring det de har lavet og som dokumentation 

f.eks. af et projekt. Denne app er for svær for børnene selv at producere i, men 

der er meget medbestemmelse for børnene i samarbejde med en voksen. 

Børnene laver selv lyden, og vælger selv billeder og filmklip, men en voksen skal 

sammensætte det hele.   

 

Kodning 

 Børnene kan introduceres til kodning uden brug af digitale redskaber. Dette kan gøres 

ved at der på et kort over legepladsen tegnes pile, som børnene skal følge, når de kører 

på børnehavens køretøjer.   

 Børnene følger anvisninger og omsætte disse til praksis – f.eks. at kunne forstå og læse 

skiltning eller kort. 

 Når børnene har fået forståelsen af kodning, kan der inddrages digitale redskaber og 

apps. Her kan børnene præsenteres for forskellige redskaber og apps som støtter op 

om kodning f.eks. apps, som: 

 Code a Pillar – børnene hjælper larven med at komme fra punkt a til punkt b ved 

at indsætte pile på larvens rute. 

 Code Karts – børnene koder bilens rute ved hjælp af pile.  

 I samarbejde med de voksne kan børnene begynde at programmere BeeBot’s/BlueBot’s 

– som er små robot bier – til at følge en rute, enten på gulvet eller via en tilhørende 

app på iPaden. 

 

Tegn (mulige tegn med udgangspunkt i de medtagne eksempler) 

Kommunikation 

 Børnene er i dialog med hinanden når de sidder med iPaden. De støtter og guider 

hinanden når de møder udfordringer i spillene. 

 Børnene tager på eget initiativ billeder af det de laver i hverdagen. De sætter ord på 

billederne og laver en collage til udprint/Tabulex – enten selv eller med voksen støtte. 

 Børnene bruger på eget initiativ de sprogstimulerende apps i deres leg.  

 

Kollaboration - samarbejde  

 Børnene inddrager hinanden i fælles opgaver ved hjælp af iPaden. De støtter, guider og 

hjælper hinanden i de forskellige spil. 

 Børnene tager på eget initiativ billeder af bestemte ting, og laver et produkt ud af det – 

f.eks. et vendespil i appen Silkes venner. 

 Børnene leger rollespil og tager initiativ til, at lave et dukketeater i appen Puppet Pals 

uden voksen indblanding. 
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Kritisk tænkning  

 Børnene spørger hinanden om godkendelse af billeder - både om lov til at tage billedet 

og til at bruge dem. 

 Børnene begynder at spørge til rigtigheden af de informationer vi finder via Google. 

 

Kreativitet 

 Børnene efterlyser digitale redskaber til problemløsning og skabende processer.  For 

eksempel tager de selv iPaden frem og bruger nogle af de apps, de er blevet 

præsenteret for. 

 Børnene tager initiativ til, at de i samarbejde med den voksne laver en bog eller film ud 

fra et selvvalgt emne. 

 

Kodning 

 Børnene tegner skattekort til hinanden og laver andre lege, hvor der skal følges en 

manual. Dette kunne være tæppefliser børnene skal gå på, som anviser retning.  

 Børnene efterspørger selv brug af digitale aktiviteter og redskaber, som de har fået 

vist. 

 Børnene leger med BeeBot’s/BlueBot’s, bygger baner til dem og konstruerer reglerne i 

legen.   

 

Evaluering  

For at børnene bliver gode digitale verdensborgere, må brugen af digitale redskaber og det 

enkelte barns digitale kendskab, være en del af de pædagogiske handleplaner (SMTTE-

modeller), hvor det er meningsfuldt. 

 

I evalueringen reflekteres over, børnenes udbytte og læring. 

 Hvad var godt? 

 Hvilke muligheder giver erfaringerne? 

 Hvordan kommer I videre? – Hvilke processer vi I sætte i gang? 
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Digital dannelse for de 4 årige til skolestart 
Sammenhæng  

Vi lever i en digital verden, og børn vokser op som digitale verdensborgere, hvor digitalisering 

er en integreret del af hverdagen, i næsten alt hvad vi foretager os.  

Med udgangspunkt i 21st Century Skills har vi givet vores bedste bud på, de digitale 

færdigheder der kunne være meningsfulde for børnene, på de forskellige alderstrin.   

 

Mål 

Kommunikation 

 Børnene kan selv tage iPaden i brug, tage billeder og bruge disse til dokumentation af 

deres hverdag. 

 Børnene introduceres for tal og bogstaver gennem digitale redskaber. 

 Børnene introduceres for læsning gennem interaktiv læsning. 

 Digitale redskaber inddrages i udviklingen af børnenes kendskab til trafikregler.  

 

Kollaboration – samarbejde 

 Børnene kan samarbejde om løsningen af en fælles opgave, ved hjælp af digitale 

redskaber. 

 Ved hjælp af iPads samarbejder børnene om en fællesopgave. F.eks. finder børnene 

figurer i deres hverdag, som de tager billeder af og laver et vendespil med – f.eks. ved 

brug af appen Silkes venner. 

 

Kritisk tænkning  

 Børnene er bevidste om, hvordan man kommunikerer på sociale medier f.eks. 

dagtilbuds kommunikationsplatform Tabulex (AULA). 

 Børnene lærer at forholde sig kritisk til det, der formidles på nettet. 

 

Kreativitet 

 Børnene kan tænke kreativt i brugen af digitale redskaber – både i forhold til brugen af 

en iPad eller et andet digitalt redskab, f.eks. mikroskop, mikrofon ol. 

 Børnene kan lave et kreativt produkt digitalt.  

 

Kodning  

 Børnene forstår begyndende programmering (f.eks. brug af Bluebots, der skal fra pkt. a 

til pkt. b). 

 Børnene kan løse et problem ved at bruge digitale værktøjer/hjælpemidler.  

 

Tiltag 

Kommunikation 

 Vi kan kommunikerer med børnene om, at vi gerne vil dokumentere deres liv, læring og 

hverdag. Dette kan f.eks. gøres ved hjælp af følgende apps 

 Piccollage – billeder kan kobles sammen til en collage 

 Book Creator – billeder, tekst og lyd kan kobles sammen til en e-bog 

 Social Stories – billeder og tale kan kobles og laves til en bog.  

 Derudover kan Go-Pro-kameraer, være et godt udgangspunkt i kommunikationen om 

barnets hverdag. Kameraet giver mulighed for de voksne at se verden i børnehøjde og 

uden voksenforstyrrelser, idet børnene hurtigt glemmer de har kameraet på.  

 Læring om tal kan børnene få ved brug af appen 1 til 20. 
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 Kommunikation om bogstaver kan børnene få ved bl.a. at bruge apps såsom  

 Bogstavskolen – børnene lærer bogstaverne at kende og øver sig i at skrive 

dem.  

 ABC huskespil – et huskespil med store bogstaver. Børnene kan selv eller i små 

grupper spille i appen. Når de vender en brik kommer der et bogstav frem og 

bogstavet bliver sagt højt. 

Dette kan udbygges til fokus på interaktiv læsning ved hjælp af følgende apps: 

 Wuwu&Co – en interaktiv app hvor barnet bliver en del af historien. Der bliver 

læst historie op, og dernæst bliver barnet introduceret for nogle forskellige 

væsener som har brug for hjælp. 

 Charlies eventyr – i denne app kan børnene både læse og høre et eventyr, og de 

kan også selv lave et eventyr ved at indtale det som lyd. 

 HCA - i denne app kan børnene både få læst et eventyr højt, se et eventyr på 

film eller høre det som lydbog. Bagefter er der nogle små spil som barnet kan 

spille, der passer til det valgte eventyr. 

 I samarbejde med den voksne kan børnene få indblik i og viden om trafikreglerne ved 

hjælp af appen 

 Trafik-klar? – en app hvor børnene i samarbejde med en voksen, får ny viden 

om trafikregler. Den voksne er styrende i brugen af appen, og guider børnene 

igennem testen. En god app til at komme i dialog med børnene. 

Dette kan uddybes i brugen af følgende apps: 

 Geocatching – skattejagt rundt omkring i landet, hvor skatte kan findes ved 

hjælp af en app på iphone eller iPad. 

 Kort – standard app på iphone og iPad, der giver børnene mulighed for at følge 

en gps hen til den ønskede destination.  

 

Kollaboration – samarbejde 

 Børnene kan øve sig ved hjælp af f.eks. Active Floor i at vente på tur, selv vælge hvem 

der skal spille næste spil (rollefordeling) og støtte og guide hinanden igennem spillet. 

Ligeledes kan de øve sig i at vinde og tabe.  

 Børnene kan ved hjælp af appen Puppet Pals lave et dukketeater, enten med dem selv 

eller de allerede eksisterende figurer i appen. De forhandler, går på kompromis og er 

aktiv deltager i samarbejdet om at lave et dukketeater. 

 I samarbejde med en voksen eller en kammerat kan barnet lave en digital bog om et 

emne – f.eks. ved hjælp af Book Creator. Barnet skal udvælge billeder/videooptagelser 

og der skal ligeledes skrives eller indtales. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene kan være aktiv part i dokumentation af deres hverdag. I den sammenhæng 

kan børnene udvælge billeder i samarbejde med den voksne, der repræsenterer dagen 

til brug i Tabulex.  

 Dialog med børnene om, hvad der skal stå i dagens dokumentation på Tabulex og 

hvilke billeder der skal bruges.  

 Børnene spørger om der må tages billede af de børn og voksne, de vil tage billeder af 

og spørge om det er i orden, at billederne bruges til formidling. Det samme gør sig 

gældende for de voksne, der tager billeder af børnene og er rollemodeller. Samtidig 

reflekterer børnene over, hvilke billeder de vil have offentliggjort på Tabulex, dette sker 

i samarbejde med den voksne (digital dannelse). 

 Når vi anvender Google til at undersøge problemstillinger og søger viden om en ting, et 

dyr eller lignende, er det vigtigt at vi er i dialog med børnene om hvorvidt der er tale 

om en valid kilde. F.eks. at vi søger viden om dyr på f.eks. National Geographic fremfor 

en privat hjemmeside. 
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Kreativitet 

 Børnene kan lave små forløb/aktiviteter som f.eks. skattejagt i samarbejde med den 

voksne. Dette kan bl.a. gøres ved brug af optage-klemmer, hvor opgaver og 

meddelelser kan indtales eller ved brug af Qr koder, hvor opgaver og meddelelser kan 

indscannes og aflæses ved hjælp af en qr-scanner på iPaden. Ved udarbejdelse af QR-

koder kan følgende apps bruges: 

 I-nigma – her kan qr-koder scannes. 

 QR-hacker – her kan egne qr-koder laves, ved hjælp af tekst eller videoer.7/ 

 Youtube – her kan laves en lukket gruppe med videoer til brug i QR-hacker, 

derudover kan der findes andre videoer til brug i qr-koder såsom fagtesange.  

 Børnene er kreative i udformningen af egne spil. F.eks. ved hjælp af 

 Silkes venner (fotospillet) – børnene kan selv lave deres eget huskespil med billeder 

de selv har taget og evt. med lyde.  

 Active Floor – i samarbejde med en voksen har børnene mulighed for, at lave 

forskellige spil med billeder de selv har taget i børnehaven. 

 Fotos kan bruges til at lave en collage elektronisk, hvor segmenter af billeder/tegninger 

bruges og kobles sammen til en helhed – eks en menneskekrop lavet af ting fra 

naturen, forskellige personer mm. 

 

Kodning 

 Derudover kan børnene arbejde med kodning ved hjælp af BlueBots, hvor de skal få 

robotten fra A til B, enten manuelt på BlueBot'en eller via appen på iPaden.  

 I samarbejde med den voksne laver børnene små kode opgaver, f.eks. ved hjælp af 

LEGO. Den voksne stiller børnene en opgave, det kunne f.eks. være at, bygge et par 

briller. Derefter bygger børnene et par briller ud af LEGO.  

 

Tegn (mulige tegn med udgangspunkt i de medtagne eksempler) 

Kommunikation 

 I dialog med hinanden tager børnene på eget initiativ billeder, som de bruger i deres 

digitale leg.  

 Børnene er i dialog med hinanden om brugen af bogstaver og tal i deres hverdag – 

eksempelvis når de tegner og leger på iPads. 

 Børnene har dialog om og følger reglerne, når de færdes i trafikken, og fortæller hvad 

skiltene betyder. 

 

Kollaboration – samarbejde 

 Med udgangspunkt i Book Creator samarbejder børnene om, at lave en bog, historie 

eller collage ud fra egne ideer og interesser.   

 Børnene leger rollespil ud fra dukketeateret de i samarbejde har lavet, både digitalt ved 

hjælp af Puppet pals og gennem fri leg på stuen/legepladsen. 

 Børnene samarbejder i spil f.eks. Active Floor, laver selv rollefordelingen og hjælper 

hinanden undervejs. 

 Hvis børnene møder udfordringer i brugen af digitale redskaber, søger de hjælp ved 

hinanden i stedet for kun at gå til den voksne. 

 

Kritisk tænkning 

 Børnene argumenterer for brugen af billeder og reflektere over, hvad de ønsker at 

formidle med brug af billederne. 

 Børnene bruger dagligt kameraet og spørger konsekvent om tilladelse til at tage billeder 

af andre personer.  

 Børnene stiller undrende spørgsmål til det, der bliver fundet på nettet. 

 Børnene opfordrer den voksne til at ligge billedet på Tabulex eller vil have det i sin egen 

digitale bog. 
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Kreativitet 

 Børnene tager selv initiativ til at udforme spil, både digitalt og analog. 

 Børnene bruger iPaden på legepladsen, når de skal lege qr-kode-skattejagt – eller leger 

skattejagt der ligner den de tidligere har udarbejdet. 

 Børnene kombinerer selv deres billeder og laver egne collager med kombination af 

”billede-bider”. 

 Børnene tager selv initiativ til, at lave en collage af billeder de selv har taget i appen 

Piccollage. 

 

Kodning 

 Børnene stiller sig selv eller hinanden små opgaver, hvor de bygger noget ud af LEGO, 

og eksperimenterer med andre former for bygge legetøj. 

 Børnene tager selv initiativ til at lege med BlueBot's, enten sammen med den voksne 

eller i små børnegrupper.  

 

Evaluering 

For at børnene bliver gode digitale verdensborgere, må brugen af digitale redskaber og det 

enkelte barns digitale kendskab, være en del af de pædagogiske handleplaner (SMTTE-

modeller), hvor det er meningsfuldt. 

 

I evalueringen reflekteres over, børnenes udbytte og læring. 

 Hvad var godt? 

 Hvilke muligheder giver erfaringerne? 

 Hvordan kommer I videre? – Hvilke processer vi I sætte i gang? 
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Læs mere og bliv inspireret 
 

Artikler 
 

Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne 

Digitale redskaber er en stor del af danske børns liv, men børnene kan ikke danne sig selv 

digitalt. Her spiller dagtilbud en vigtig rolle – i tæt samarbejde med forældrene. 

Styrelsen for It og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-09/Digital%20dannelse_artikel.pdf  

 

Skal digitale larver krybe ind i pædagogikken? 

Digitale redskaber er en pædagogisk ressource, der stimulerer børnenes leg, lyder det fra flere 

forskere, der mener, at vi bør stoppe med at diskutere, om vi vil have teknologi i dagtilbuddet, 

og i stedet begynde at diskutere, hvordan vi vil bruge det mere aktivt i dagtilbuddets 

læringsmiljø. 

Denne artikel er blandt andet baseret på forskning fra forskningsdatabasen nb-ecec.org, der 

rummer kvalitetsvurderet forskning på dagtilbudsområdet. 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/skal-digitale-larver-krybe-paedagogikken  

 

 

Arbejdsmaterialer 
 

Digitale dagtilbud – Temahæfte fra EVA, der udforsker, hvordan digitale redskaber kan 

bruges til at understøtte det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud. Få ny inspiration fra 

forskning og praksis til at skabe endnu bedre digitale dagtilbud. 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-

03/EVA%20Temah%C3%A6fte%20Digital%20Dannelse_Web%20%28002%29.pdf  

 

Digital dømmekraft for de allermindste. I Norge arbejder man på at lære børn digital 

dømmekraft, fra de er helt små. Via et kampagnesite med bl.a. musikvideoer skal de mindste 

børn lære at sige fra og spørge om lov, når der tages billeder. 

http://www.dubestemmer.no/  

 

Dialogkort fra EVA – Sammen om digital dannelse. 

Dilemma- og dialogkort om digital dannelse af 0-6 årige børn og voksne. 

Dialogkortene giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig 

refleksion og dialog på personale-, leder- eller forældremødet. 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Dialogkort%20digital%20dannelse.pdf  

 

Plakat fra EVA – 12 tips til digital dannelse 

Få inspiration til digital dannelse i dagtilbud for børn og i familien. 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Digital%20dannelse_12_tips%20plakat.pdf  
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