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Hvad kommer digital dannelse småbørn ved? 

 

Som forælder til småbørn i dag ved du, at hvis du giver børnene valget mellem iPad- 
tid eller en gåtur i naturen, så er vejen til iPad´en kortest. Det er her, at tanken om 
at teknologi har taget overhånd strejfer dig - igen. Prøv at koble Pokemon Go og 
Geocaching på dit tilbud om en gåtur! Nu vil du nok, som mange andre forældre 
opleve, at børnene godt vil med dig. Teknologien kan godt komme med på tur. Et 
sikkert mediebrug vokser, når voksne støtter, inspirerer og skaber rum for læring og 
dannelse. Børn har brug for et digitalt støtteben eller to, når de første skridt trædes.      

Daginstitutioner, der i dag lærer børn mellem 0-6 år at tage billeder med 
iPads/smartphones og taler om billeddeling, gør børn en tjeneste. Ikke at bruge eller 
blot tale om det, minder lidt om en bjørnetjeneste. Det kræver mindre modenhed 
hos børn at fortælle, at de ikke ønsker et billede delt. Derimod kræver det meget at 
forstå konsekvensen af at være delt. Børn har ret til at samtykke og til at nægte.   

På Bornholm skal vi i foråret tale om, hvornår det giver mening at bruge teknologi 
blandt småbørn? Hvilket pædagogisk formål tjener det? Nogle institutioner har 
allerede udskiftet ”fællesbamsen” med en iPad. Børn får institutionens iPad med 
hjem og skaber en dagbog. På morgensamlingen ses resultatet. Børn lærer at deling 
er 4-dimensionelt; med, af, fra og om barnet. Teknologien skal være et supplement 
til alle de andre aktiviteter. En udstrakt hånd for at forstå verden anno 2022.  

Et argument for ikke at anvende teknologi i nogle institutioner i Danmark er, at børn 
har skærmtid nok hjemme! Men det gavner ikke børnene. Brug af teknologi i 
institutionerne skal bæres af leg og sociale dynamikker, der kan sammenlignes med 
ikke-digitale aktiviteter. Digitalpædagogisk arbejde skal ledes af personale, der føler 
sig klædt godt på til opgaven. Det er digital dannelse. Medierådet for Børn og Unge 
udkommer i maj 2022 med; Børns første digitale skridt. Her er inspiration at hente.  

Småbørn er medievante, men nok mindre medie-rammevante? Og hvordan sætter 
man rammer for det ukendte? Forældre har brug for en ”Børns digitale a-b-c”. så kig 
med, eller bestem indholdet. Sådan skaber vi et trygt digitalt børneliv sammen.      

“Clap along if you feel like that´s what you wanna do” sang Pharrell Williams i 
“Happy”. Og det gør vi; Klapper med! For en fælles happy digital dannelsesrejse!  
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