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Digitaliseringsstrategi 
for børn på dagtilbudsområdet 

i Kolding Kommune 
 
 
Indledning: 
 
Digitale medier er generelt blevet en integreret del af vores dagligdag og 
dermed også en del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjem-
met og i det offentlige rum. Det er nødvendigt at anerkende, at det er et 
vigtigt tema for børnene. 
 
Det er de professionelle voksnes pligt, at lære børnene, hvordan de skal 
agere i forhold til det stadigt voksende udbud af digitale medier. 
 
Det er Kolding Kommunes opfattelse, at der både er en samfundsmæssig 
forpligtelse til at skabe medieforståelse og en pædagogisk forpligtelse 
overfor nye digitale muligheder og redskaber. Herudover er der nogle 
praktiske og økonomiske udfordringer i forhold til anskaffelse og brug af 
teknisk udstyr. 
 
De digitale medier er kommet for at blive. Det giver derfor ingen mening 
at diskutere, om de skal ind i vores dagtilbud. Det vi skal forholde os til 
er, hvordan og hvornår det giver mening at inddrage digitale medier i det 
pædagogiske arbejde. Vi skal lære børnene at udvikle en medieforståelse, 
hvor kritisk sans og refleksion er i fokus. Kendskab til digitale medier er 
ikke et mål i sig selv, men et redskab på linje med bøger, maling, legetøj, 
udflugter osv. til at børn kan gøre sig erfaringer og lære nyt. 
 
På den baggrund har der vist sig et behov for at få formuleret en samlet 
strategi for brug af digitale medier på Børneområdet i Kolding Kommune. 
Strategien indeholder en kort beskrivelse af den lovgivningsmæssige ram-
me, en statusbeskrivelse af digitale medier i børnehøjde, etiske råd om 
brugen af digitale medier i dagtilbud samt en tids- og handleplan. 
 
Strategien er udarbejdet af teknologigruppen, der består af en repræsen-
tant fra hver af de 7 ledernetværksgrupper. 
 
 
Hvad står der i loven og i Kolding Kommunes rammer for 
pædagogiske læreplaner. 
 
Dagtilbudsloven stiller ikke specifikt krav om, at der arbejdes med digitale 
medier i dagtilbuddene. Men som det fremgår af dagtilbudslovens for-
målsparagraf § 7 skal, ”Dagtilbud fremme børns læring og udvikling af 
kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktivite-
ter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring”. 
 
Det er teknologigruppens opfattelse, at arbejdet med digitale medier skal 
rummes indenfor formålsparagraffen. 
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Det fremgår af Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner, 
at man i Kolding Kommunes dagtilbud har en bred læringsforståelse ”læ-
ringsprocesser finder sted hele tiden i nye områder af samspil mellem 
barnet og omgivelserne. Læringsprocesserne i dagtilbud bidrager til, at 
børn lærer nye kompetencer, tilegner sig ny viden og udvikler deres per-
sonlighed”. Dette gør sig således også gældende i forhold til digitale me-
dier. 
 
 
Status på brugen af digitale medier på Børneområdet. 
 
I Kolding Kommunes dagtilbud er der flere områder, hvor teknologien har 
sin naturlige placering. 
 
Det drejer sig om administrationen, hvor der arbejdes med forskellige ad-
ministrative programmer og digital pladsanvisning. 
 
Kommunikation med forældrene foregår blandt andet ved hjælp af Børne-
intra. I nogle tilfælde kan forældre give besked vedrørende børns sygdom 
og fridage ved at sende en sms. 
 
Pædagogerne anvender bl.a. Kompetencehjulet til at udarbejde kompe-
tenceprofiler, sprogvurderinger og handleplaner. Når der afholdes medar-
bejderudviklingssamtaler bruges redskabet Elektronisk MUS. 
 
I det pædagogiske arbejde med børnene arbejdes der med digitalkamera-
er, elektroniske spil og bøger samt informationssøgning på nettet. Der 
skal til enhver tid tages udgangspunkt i børnenes alder og udviklingsni-
veau. 
 
Digitale medier indgår således på mangfoldige måder i dagtilbuddenes 
hverdag, men det er kun de færreste som har forholdt sig overordnet til 
hvordan og hvornår digitale medier kan og skal indgå i det pædagogiske 
arbejde. 
 
I afsnittet digitale medier i børnehøjde er teknologigruppens bud på en 
overordnet digital strategi. 
 
 
Digitale medier i børnehøjde. 
 
Mange børn i 0-6 års alderen er allerede fortrolige med brugen af digitale 
medier hjemmefra. I Kolding er det et mål at bygge videre på disse kom-
petencer og videreudvikle børnenes digitale dannelse. Samtidig giver det 
os en mulighed for at støtte de børn, der ikke har mulighed for et digitalt 
kenskab hjemmefra. Ved at benytte forskellige digitale medier i dagtil-
buddene understøtter vi børnenes muligheder for at udvikle sociale og 
personlige kompetencer på nye måder. 
 
Ved hjælp af digitale medier får børnene endnu en udfordring/mulighed 
for at være aktive, nysgerrige og undersøgende i egen læring. Brugen af 
digitale medier giver børnene flere måder at udtrykke sig på og giver de 
voksne mulighed for at følge børnenes spor. 
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Digitale medier kan bruges i alle seks læreplanstemaer. Det giver mulig-
hed for at fantasi og kreativitet kan blive udfordret på en anderledes må-
de. 
 
Også i forhold til Børnemiljøvurdering kan de digitale medier bruges. Ved 
hjælp af et kamera, kan børnene f.eks. indfange de bedste legesteder i 
børnehaven og på den måde deltage i egen dokumentation. De bidrager 
derved med, hvad de mener, er et godt børnemiljø. 
 
Mange app’s giver muligheder for sproglig opmærksomhed og mulighe-
derne er mange i forhold til at pirre nysgerrigheden for tal, bogstaver, 
tegn og symboler. 
 
Eksempler på brug af digitale medier i forhold til læreplanstemaerne: 
 
Løb en tur og følg efterfølgende ruten på computeren. Se hvordan pulsen 
stiger, når det går op ad bakke. 
 
Brug internettet til at finde navnet på den frø, der blev fundet i skovens 
vandløb, og læg billedet direkte på Børneintra med børnenes umiddelbare 
kommentarer tilføjet. 
 
Eksperimentér med forskellige digitale udtryksformer og søg hurtigt in-
formation om forskellige kulturer. 
 
Lad børnene selv tage billeder med kamera eller iPads og brug app’s eller 
Børneintra til at bearbejde billederne. Måske børnenes billeder af hvad der 
er væsentligt på dagens tur eller i dukkekrogen, er anderledes end det 
den voksne ville tage billeder af. 
 
Kameraer og iPads kan optage video. Brug denne funktion til at optage 
leg, sang m.v. og brug optagelserne i dialogen med børnene. 
 
Find sider, billeder og småfilm på nettet. Vis dem via projektor eller 
SMARTBoards og oplev hvordan oplæsning, fortælling eller rolleleg får 
endnu en dimension. 
 

Etiske regler 
 
Digitale medier er på godt og ondt blevet en del af vores verden, som 
børnene skal lære at færdes i. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde nogle 
lokale spilleregler for brug af digitale medier. Det man bl.a. skal forholde 
sig til er: 

• Må børnene medbringe egne digitale medier i institutionen? Vær 
opmærksom på, at noget elektronisk legetøj (telefon, Nintendo, 
Ipad el. lign.) kan tage billeder. 

• Hvordan håndterer man billeder og videooptagelser af enkelte 
børn og grupper af børn? 

• Hvem må tage billeder og optage video af børnene i dagtilbuddet? 
• Må forældrene lægge billeder på Børneintra? 
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Nedenfor følgen nogle etiske råd om brugen af digitale medier i børnehøj-
de: 

• Accepter, at medierne er en del af børnenes virkelighed. 
• Tal, lyt og lær -  og skal dialog 
• Følg med – hvis du selv følger med, er det lettere at sætte græn-

sen, som alle kan leve med. 
• Lyt til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lys også til det, 

der ikke bliver sagt. 
• Lær børnene, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer 

at skelne og reagere. 
• Lær børnene at bruge den sunde kritiske sans 

 

 


