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ET SKRIDT AD GANGEN
Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber 
i kommunale dagtilbud

Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtil-
bud af høj kvalitet. Det er her et vigtigt element at udnytte po-
tentialerne i digitale redskaber og anvende dem i den pædagogi-
ske praksis til gavn for barnets læring, trivsel og udvikling. Det 
er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt dagtilbuddene skal 
bruge digitale redskaber, men alene et spørgsmål om hvordan.

Det er afgørende, at digitaliseringen ikke bliver et mål i sig selv, 
men indgår som en naturlig del af en udviklende hverdag i dag-
tilbuddene. Digitale redskaber skal anvendes og give merværdi 
i en velovervejet pædagogisk praksis, hvor de understøtter læ-
ring gennem bl.a. leg, motorik, nysgerrighed og gode fællesska-
ber mellem børnene.

Nogle kommuner er langt fremme, mens andre stadigvæk søger 
inspiration til, hvordan de kan bruge digitale redskaber i dagtil-
bud. Når dagtilbuddene begynder at bruge digitale redskaber, 
kan det betyde en væsentlig udvikling i det pædagogiske per-
sonales didaktiske tilgang. Der opstår nye muligheder, men der 
kan også være kulturelle og kompetencemæssige udfordringer i 
mødet med digitale redskaber. 

Et skridt ad gangen – en artikelsamling til inspiration
Formålet med denne artikelsamling er at sprede kommunale 
erfaringer med at bruge digitale redskaber i kvalitetsudviklin-
gen af dagtilbud. Artiklerne er lavet på baggrund af interviews 

med nogle af de dagtilbud, der har deltaget i en undersøgelse 
iværksat af KL.

Undersøgelsen handler om, hvordan kommunale dagtilbud 
anvender digitale redskaber. Undersøgelsen viser bl.a., at dag-
tilbuddene siden 2014 1 i høj grad har øget anvendelsen af både 
pædagogiske og pædagogisk understøttende digitale redskaber. 
Flere dagtilbud oplever, at de pædagogiske digitale redskaber 
har en positiv betydning for børnenes læring, trivsel og udvik-
ling, og at pædagogisk understøttende digitale redskaber har en 
positiv betydning for det pædagogiske personales praksis. En 
erfaring, som går igen i mange af dagtilbuddene, er, at man skal 
tage et skridt ad gangen og give plads til at eksperimentere med 
de nye digitale redskaber. Det er vigtigt, at anvendelsen af digi-
tale redskaber giver mening for både børn, forældre, det pæda-
gogiske personale og ledere af dagtilbud.

 “ Det vigtigste er, at man er åben og nysger-
rig og ikke bange for at prøve det af. Og så skal 
vi give hinanden lov til at eksperimentere lidt i 
hverdagen. Det er okay, at man eksperimenterer 
og afprøver nye ting – også sammen med bør-
nene.” Pædagog i børnehave

Læs den samlede undersøgelse på KLs hjemmeside.

1 ”It og digitale medier er kommet for at blive” – Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet (ICG/RMC, 2014)

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi-og--handlingsplan-2016-2020-Lokal-og-digital---et-sammenhangende-Danmark/
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DER ER JO IKKE NOGET, DER 
GÅR I STYKKER AF, AT MAN 
TRYKKER PÅ DET
Interview med Mona, dagplejer i en dagpleje 
i Esbjerg

 “ Jeg tænker, at det er på 
med ja-hatten og så i gang, for 
den her digitale verden går 
jo ikke væk”, siger dagplejer 
Mona Christensen fra Esbjerg. 
Med hjælp fra tabletten kan 
hun nemt og hurtigt give sam-
let information til forældre og 
ledelse, og hun kan inddrage 
børnene i de daglige opgaver. 
Det hele skaber grundlag for en 
bedre dialog med forældrene.

Færre kopier og flere gode snakke
Mona og de andre dagplejere i Esbjerg 
skal dagligt give mange forskellige beske-
der til både forældre, ledelse og kolleger. 
Og her, fortæller Mona, har de digitale 
redskaber gjort kommunikationen nem-
mere. I stedet for at kopiere beskeder 
eller overlevere dem mundtligt kan dag-
plejerne, via deres tablet, nemt og hurtigt 
give den samme besked til alle, der skal 
have den. Det sker fx i legestuegrupper-
ne, hvor en ansvarlig dagplejer sender al 
information ud til både forældre og kol-
leger. Så ved alle, hvad de skal forberede 
sig på: ”Det har forenklet det rigtig meget 

rent tidsmæssigt, og den tid, vi investerer 
i det, er slet ikke så omfattende, som det 
vi gjorde før”.

Dagplejerne kan sørge for, at forældrene 
får en besked, når der er blevet lagt noget 
op på intranettet, og så går de som regel 
ind og læser den. ”Når de så kommer her, 
så kan de være forberedt på, hvad vi har 
lavet i løbet af dagen og kan spørge ind 
til det hos både børnene og os voksne”. 
Den opmærksomhed fra forældrenes 
side giver mange anledninger til gode 
snakke, fortæller Mona.
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Det visuelle får børnene til at reflektere
De digitale redskaber er ikke kun for de 
voksne. Børnene i dagplejen interage-
rer med tabletten flere gange i løbet af 
dagen. De kan bl.a. være med til at tjekke 
sig selv ind ved at trykke på små billeder 
af hvert enkelt barn, der ligger på tablet-
ten. Når de tjekker ind, kan Mona spørge 
dem, om deres venner er kommet. Og 
det er der en tanke bag: ”Et eller andet 
sted tænker jeg, at det giver et sammen-
hold for børnene, at de lige skal finde 
hinanden”.

Mona og børnene kigger også på bille-
der af de børn, der er på ferie. Så taler de 
om, hvor de er, og hvordan de har det: ”Ja 
altså, og så også om de nu får Anton med 
hjem”, siger Mona jokende. Men der er et 
dybere lag i det, når Mona øver børnene 
i at tænke over deres kammerater: ”De 
drager jo en del omsorg for hinanden 
den vej igennem”.

Børn, der tager aktivt del i hverdagen
Når børnene har sovet til middag, sætter 
Mona sig ned og taler med dem om de 
billeder, hun har taget af dem i løbet af 
formiddagen. Børnene reflekterer over, 
hvad der sker på billederne, og sammen 
beslutter de, hvilke billeder der skal læg-

ges op til forældrene på den digitale op-
slagstavle: ”Det kan børnene jo fint være 
med til. Og de glæder sig over at se de der 
billeder, og vi får en snak om dem”. Bag-
efter skriver Mona en lille tekst til bille-
derne og lægger det hele op via tabletten. 
Det er ikke noget, hun er forpligtet til at 
gøre hver dag. Det er lysten, der driver 
værket.

Planlægning og fleksibilitet er blevet 
nemmere i en hverdag med digitale red-
skaber. Før skulle Mona på biblioteket 
efter bøger og billeder, hvis hun skulle 
lave et forløb om fx smådyr i haven. Nu 
kan hun gå med børnene ud at se, hvilke 
smådyr de kan finde, og så google dem 
direkte via tabletten: ”Det er nemmere 
at tilegne sig den viden, man skal bruge”. 
Med tabletten kan børnene være med til 
at skabe læringsprocessen, når de sam-
men med det pædagogiske personale 
leder efter viden om fx smådyr.

Tag jer tid, og prøv jer frem
Hvordan får man en hverdag med digi-
tale redskaber til at fungere? Monas råd 
er at tage sig den tid, man skal bruge, og 
prøve sig frem: ”Der er jo ikke noget, der 
går i stykker af, at man trykker på det, 
og der er jo ikke noget, der er forkert af 

det, man skriver”. Mona opfordrer til, 
at andre dagplejere finder et tema at ar-
bejde med og så prøver det sammen med 
børnene på tabletten.

Samtidig siger Mona, at det har været 
godt med nogle grundlæggende regler 
for anvendelsen af de digitale redskaber, 
der dog skal være tilpasset de forskellige 
legestuegrupper, de fungerer i. I Monas 
legestuegruppe havde de en dialog om 
de retningslinjer, de gerne vil have, og 
de har bl.a. aftalt, at alle dagplejere skal 
tjekke tabletten hver dag og svare på de 
beskeder, der er kommet. Derudover har 
de aftalt, at det kun er én dagplejer, der 
tager billeder og deler via intranettet, når 
de laver aktiviteter sammen med bør-
nene. Det giver dem mere tid sammen 
med børnene.

Lysten driver læringen
Når Mona ser tilbage, var det ikke helt 
nemt med de digitale redskaber i starten. 
Hun oplevede en berøringsangst for at 
skulle sende beskeder ud til større for-
ældregrupper, men meget har ændret 
sig siden da: ”Det er jo bare at klø på. Jo 
mere du har lyst til, jo mere kan du lære”. 
Og i Esbjerg har de lært meget. Nu bruger 
dagplejerne digitale redskaber hver dag. 
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VI KAN BRUGE DET, VI KAN 
BEHOLDE DET, VI KAN TAGE 
DET FREM IGEN
Interview med Mette, pædagog i en skov-
børnehave i Glostrup

 “ Der er altid en grund til, at man laver nogle 
ting”, siger Mette Christiansen. I Glostrup har 
Mette sammen med sine kolleger haft meget fokus 
på, hvordan børnene bruger de digitale redska-
ber. Det handler om, hvordan de rent praktisk 
tager billeder med tabletten, men i høj grad også 
om at give børnene en digital dannelse.

Barneøjne på en børnehavedag
I starten var tabletten mest til spil. Men så besluttede naturbør-
nehaven i Glostrup at løfte de digitale redskaber op på et andet 

niveau. Det gjorde de bl.a. med konceptet Dagens Fotograf, der 
nu er en helt naturlig del af hverdagen. Børnene spørger selv, 
om de må være Dagens Fotograf, og de går op i det med liv og 
sjæl. ”Det der med at være noget særligt i en kæmpe børnegrup-
pe er jo noget helt fantastisk”, siger Mette.

Dagens Fotograf har gjort, at det pædagogiske personale kan se 
børnehaven i et helt nyt lys: ”Vi fik bare nogle billeder, hvor vi 
tænkte wow, er det vores børnehave?” Når børnene har taget 
billederne, snakker det pædagogiske personale med dem om 
billederne, inden de deles via den digitale opslagstavle, som for-
ældrene også kan se. På den måde kan forældrene også se deres 
børns hverdag igennem barneøjne.
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Leg og læring
Når storegruppen løber rundt med tabletten i naturbørneha-
ven, er der en hel klar idé med det. De skal fx finde bogstaver, 
der hænger i træerne, eller bygge et bogstav af grene. Imens de 
løser opgaven, øver de sig i at samarbejde – en egenskab, der 
er vigtig, når de inden længe skal videre i skole og SFO: ”Det er 
super vigtigt, at man bliver løsningsorienteret, men sammen 
med en anden – man skal ikke stå med det selv”.

Med tablets i hænderne tager børnene billeder af det, de laver, 
og viser det til det pædagogiske personale. Det pædagogiske 
personale har fokus på altid at spørge ind til de billeder, børne-
ne tager. ”Det er jo ikke det at tage billedet, men hele processen 
i det, at man har lavet noget, viser det frem og er stolt”, fortæl-
ler Mette. Det handler om at tale med barnet, så det reflekterer 
over den aktivitet, det netop har lavet.

”Børn er jo børn og har rigtig meget behov for visuel støtte i 
mange af de ting, de gør”, fortæller Mette. Hun understreger 
også, at det skal være børnene selv, der tager billederne. De 
voksne skal anerkende barnets blik på verden: ”Der er jo ofte 
en historie bag tingene – den her historie og den dialog er jo rig-
tig vigtig både for sprogtilegnelse og for at blive anerkendt og 
for at se barnet, og hvem det er”.

Børnene lærer at kende grænser
Det pædagogiske personale bruger både tabletten til at lære 
børnene at tage billeder rent teknisk, men også til at arbejde 
med børnenes etiske sans. Børnene ved fx godt, at de ikke må 
tage billeder af andre børn, der er kede af det. Dialogen med 
børnene om, hvorfor de tager billederne, og hvorfor motivet 
er spændende, er vigtig for deres forståelse for grænserne, og 
det pædagogiske personale sørger hele tiden for at holde den 
dialog i gang. 

Billeder kan skabe tryghed i overgangen til skolen
I Glostrup bruger det pædagogiske personale også tablets, når 
de er på SFO-besøg, før børnene starter i skole. Og det er der en 
helt bestemt grund til. Nogle børn bliver nemlig bekymrede, 
når de skal ud i noget ukendt. Men når børnene selv får lov til 
at tage billeder af de ting, de oplever som vigtige på SFO-besø-
gene, kan det pædagogiske personale efterfølgende snakke med 
dem om billederne, der kan forestille alt fra de nye pædagoger 
og SFO’ens toiletter til en legestue med LEGO. Ved at tale med 
børnene om billederne kan det pædagogiske personale imøde-
komme deres bekymringer og måske endda vende det hele til 
sommerfugle i maven – fx over at skulle over i SFO’ens LEGO-
stue, som er et ukendt, men også meget spændende miljø, når 
man kommer fra en skovbørnehave. 

Ved hjælp af tabletten kan børnene tage billeder fra deres kom-
mende SFO med tilbage til børnehaven. På den måde kan bør-
nene tage billederne frem igen og tale om dem. Det giver en ro 
til nogle af børnene. Samtidig lægger det pædagogiske perso-
nale også billederne på intranettet, så forældrene kan følge med 
i overgangen og tale med deres børn om den. Det giver også for-
ældrene en ro, fornemmer Mette.

Start med noget enkelt og aktivt
I skovbørnehaven har de fra starten arbejdet med, at tabletten 
skulle bruges aktivt og til noget mere end bare til at spille på. 
Mette anbefaler, at man tager én ting ad gangen og starter med 
de enkle tiltag – fx at indføre Dagens Fotograf. Desuden taler 
hun varmt for at bruge tabletten i børnenes overgang til skolen, 
så længe det er børnene selv, der tager billederne: ”Det giver så 
meget mening for børnene at tage det med tilbage til storegrup-
pen og snakke om det”.
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ALLE KAN NOGET, 
OG NOGLE KAN MEGET
Interview med Birgitta, leder i en børnehave 
i Gentofte

Børnehaven, som Birgitta 
Wandborg er leder for, har 
været med helt fra den digitale 
start som pilotbørnehave. Det 
har været vigtigt for Birgitta 
at tage udviklingen i et roligt 
tempo og sammen med sine 
medarbejdere gå i dialog om, 
hvad de gerne vil have ud af 
den digitale udvikling – både 
for børnene og de voksne. 

Da Birgitta skulle begynde at implemen-
tere digitale redskaber i børnehaven, 
stoppede hun op sammen med sine 
medarbejdere. Sammen tog de snakken 
om ”what’s in it for me og for børnene”, 
og ud fra den dialog lavede de sammen 
rammerne for, hvilket fokus det digitale 
skulle have.

Digital dannelse på skemaet
Birgitta og hendes medarbejdere valgte 
bl.a. at arbejde med digital dannelse og 
gøre børnene til kritiske forbrugere: 

”Det er selvfølgelig et stort mål at sætte, 
men nu er vi meget optagede af digital 
dannelse, som er en stor udfordring i 
alle aldre”. Birgitta vil bl.a. gerne have, at 
børnene tager billeder af, hvad de laver 
sammen med andre i stedet for fx at 
tage selfies, så børnene lærer at fokusere 
på fællesskaberne: ”Så det skal ikke kun 
handle om, at her er der et billede af dig, 
men hvad er det, du laver på det billede, 
hvad er det, du gør sammen med nogle 
andre”.
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Barnets intention
De voksne sætter rammerne for bør-
nenes brug af de digitale redskaber, fx 
gennem forskellige emner, som børnene 
arbejder med. De kan tage billeder, der 
viser, hvad det vil sige at være venner, og 
Birgitta og hendes medarbejdere arbej-
der med at lære børnene at vise det, de 
gerne vil gennem billederne: ”Så når far 
og mor eller andre ser billedet, så forstår 
de den intention, der er i det”.

Det er vigtigt for Birgitta, at hendes med-
arbejdere lader børnene selv komme til 
udtryk igennem de billeder, de bl.a. tager 
med tabletten. Børnene skal opleve, at 
de selv skaber noget, der bliver taget 
alvorligt af de voksne: ”Så ved de, at det 
digitale medie, det kan noget godt og me-
ningsfyldt”.

Vi skal gøre det til vores eget
Det digitale skal give mening hele vejen 
rundt. Som leder er det Birgittas opgave 
at være bindeled imellem kommunen og 
børnehaven. Derfor spørger hun også 
gerne ind til kommunen en ekstra gang 
eller to, indtil hun selv forstår de digitale 
opgaver, hun skal indføre i børnehaven. 
Det er nemlig Birgittas opgave at få det 
digitale til at give mening i hverdagen for 
både medarbejdere, forældre og børn. 
Og det er et vigtigt grundlag at have på 
plads, når de bagefter sammen disku-
terer opgaven: ”Så er kunsten jo, at vi i 
personalegruppen finder ud af, hvordan 
får vi den skal-opgave til at give mening 
her”. I den proces fokuserer Birgitta på, 
at alle skal tænke i muligheder for på 
den måde at skabe energi om opgaven og 
gøre den til deres egen.

Alle kan noget forskelligt
Når medarbejderne skal lære de digitale 
redskaber at kende, fokuserer Birgitta i 

høj grad på videndeling og sidemands-
oplæring, for som hun udtrykker det: 
”Det, vi ikke kan, det er noget, vi ikke har 
øvet os på endnu”. Hun understreger, at 
man som leder skal acceptere, at alle kan 
noget, og nogle kan mere end andre, og 
hendes medarbejdere skal have lov til 
at øve sig i det tempo, der passer til den 
enkelte.

De digitale redskaber, Birgitta præsen-
terer sine medarbejdere for, skal være 
nemme at lære at bruge. Samtidig er det 
også et krav fra Birgittas side, at hendes 
medarbejdere har en åben og nysgerrig 
indstilling til det digitale. Hun sørger for, 
at de har fælleslitteratur i børnehaven, 
så hun og hendes kolleger kan holde sig 
ajour med den digitale udvikling – litte-
ratur, som de nogle gange sender uddrag 
af til forældrene.

Forældrene er, sammen med det pæda-
gogiske personale og bestyrelsen, med i 
dialogen om, hvordan digitale redskaber 
skal bruges i børnehaven: ”Vi har jo hele 
tiden forældrene med. Giver det mening, 
det vi gør, hvad tænker I nu”. På den 
måde sørger Birgitta for, at udviklingen 
giver mening – både praktisk og for alle 
implicerede.

Vi skal se bag om tallene
Rent administrativt fortæller Birgitta, 
at de digitale redskaber giver hende en 
række tal, der bl.a. viser, hvor børnene 
ligger henne udviklingsmæssigt. ”Man 
skal altid give sig tid til at kigge bagom 
tallene, der er ikke nogen tal, der må stå 
alene”, siger hun. Det er vigtigt at se på 
det gennemsnit, som tallene viser om 
børneflokkens motoriske kunnen, men 
samtidig vil hun altid også se bagom tal-
lene og fx se den enkelte familie eller det 
enkelte barn, der kan have det svært.

Når det er sagt, så fortæller Birgitta, at et 
digitalt refleksionsværktøj, hvor al data 
om børnenes udvikling noteres, gør dia-
logen nemmere på flere måder. Det ska-
ber et fælles og visuelt udgangspunkt for 
at diskutere barnets udvikling med både 
forældrene og pædagoger: ”På den måde 
er det nemmere, fordi systemet genere-
rer en viden, som vi lynhurtigt kan lægge 
på bordet, og som bliver en fælles ramme 
for dialog”. En dialog, som forældrene 
kan fortsætte derhjemme sammen med 
barnet.

Med data fra det digitale refleksions-
værktøj kan Birgitta og hendes medar-
bejdere målrette deres indsatser. De har 
bl.a. et mål om, at hvert barn har krav på 
tre rigtig gode kammerater. Og i det di-
gitale refleksionsværktøj kan Birgitta se, 
hvad både pædagoger og forældre skri-
ver om barnets relationer.

Less is more
Birgittas råd til institutioner, der skal 
i gang med den digitale udvikling, er 
stille og roligt at sætte sig passende 
udfordringer, se på best practices og 
bruge digitale redskaber, som alle har 
mulighed for at lære at bruge. Hun har 
selv haft fokus på at sætte en ramme, 
der skal opfordre til andet end blot at 
sende billeder til forældrene, men også 
at bruge de digitale redskaber til at øge 
opmærksomheden på børnenes udvik-
ling. Sidst men ikke mindst fremhæver 
Birgitta vigtigheden af en tæt dialog 
mellem kommune og pædagoger. For 
når alle forstår hinandens virkeligheder, 
bliver udvikling og implementering af 
noget nyt meget nemmere. 


