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I de seneste år har der været et stigende fokus 
på at understøtte og øge kvaliteten i dagtilbud. 
Det stigende fokus er bl.a. kommet til udtryk i 
den nye styrkede pædagogiske læreplan (maj 
2018). Som følge heraf pågår et arbejde med at 
udvikle kvaliteten yderligere i de kommunale 
dagtilbud. Et vigtigt element i kvalitets-
udviklingen i dagtilbud er bl.a., hvordan digitale 
redskaber kan anvendes til at styrke det 
pædagogiske læringsmiljø, hvilket specifikt 
fremhæves i den styrkede pædagogiske 
læreplan (med henvisning til dagtilbudslovens §
8, stk. 3).

Det er således ikke længere et spørgsmål om, 
hvorvidt dagtilbuddene skal bruge digitale 
redskaber, men mere et spørgsmål om hvordan. 
Brugen af digitale redskaber kan betyde en 
væsentlig ændring i det pædagogiske 
personales didaktiske tilgang, og der kan opstå 
kulturelle og kompetencemæssige udfordringer i 
mødet med digitale redskaber. Nogle kommuner 
er langt fremme, mens andre stadigvæk savner 
inspiration til anvendelse af digitale redskaber i 
dagtilbud.

Det er afgørende, at digitalisering ikke bliver et 
mål i sig selv, men indgår som en naturlig del af 
en udviklende hverdag i dagtilbud. Derudover er 
det vigtigt, at det pædagogiske personale er 
klædt på til den digitale udvikling og kan 
anvende digitale redskaber, når det giver 
mening, i en velovervejet pædagogisk praksis, 
hvor digitale redskaber understøtter leg, motorik, 
nysgerrighed, læring og gode fællesskaber 
mellem børnene. 

Med dette afsæt ønsker KL at skabe et bedre 
overblik og yderligere viden om, hvordan og i 
hvor høj grad digitale redskaber anvendes 
didaktisk til at højne kvaliteten i dagtilbud. 
Undersøgelsen er en opfølgning på tidligere 
undersøgelser om anvendelse af digitale 
redskaber, der er gennemført af KL i både 2014 
og 2017.

Formålet med denne undersøgelse har derfor 
været at afdække og dele viden om, hvordan 
dagtilbud i dag anvender digitale redskaber i 
deres pædagogisk didaktiske praksis til at 
understøtte læringsmiljøer og de gode børne-
fællesskaber. Ligeledes har fokus været på at 
afdække og dele viden om, hvordan de digitale 
redskaber også kan bidrage til at understøtte
den pædagogiske praksis til bl.a. skemalægning, 
samarbejde med forældre, evaluering af den 
pædagogiske praksis, overgangen til 
grundskolen mv.

Samlet set ønsker KL således med denne 
undersøgelse:

• At give et solidt kendskab til dagtilbuds brug 
af digitale redskaber i den pædagogiske 
hverdag og udviklingen af denne siden 
projektets opstart.

• At give et overblik over de barrierer, som 
dagtilbud støder på i deres arbejde med 
digitale redskaber i dagtilbud.

• At bidrage med viden om, hvordan 
kommunernes fortsatte omstilling til at 
anvende digitale redskaber i udviklingen af 
kvalitet i dagtilbud bedst kan understøttes.

• At bidrage til viden om, hvordan anvendelsen 
af digitale redskaber understøtter arbejdet 
med den styrkede pædagogiske læreplan.

Undersøgelsen er udarbejdet af Implement 
Consulting Group (Implement) i samarbejde med 
KL i foråret 2020. 

I ekspertgruppen har siddet Mikkel Snorre Wilms 
Boysen fra Professionshøjskolen Absalon, 
Thorleif Frøkjær fra Københavns 
Professionshøjskole samt repræsentanter fra 
Furesø og Egedal kommune.

Indledning
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I dette afsnit gennemgås de centrale 
konklusioner fra undersøgelsen. Under hvert 
afsnit i rapporten er en mere uddybende 
opsamling på konklusioner knyttet hertil.

Resultater fra undersøgelsen viser, at der er sket 
et fald, ift. hvorvidt dagtilbuddene har en strategi 
for anvendelsen af digitale redskaber. På 
forvaltningsniveau er dette tal uændret fra 2017 
til 2020. Undersøgelsen peger på en tendens til, 
at den digitale omstilling er trådt i baggrunden til 
fordel for andre dagsordener, der fylder i 
kommunerne, og at hvis den digitale omstilling 
ikke er prioriteret i den sammenhængende 
styringskæde fra det politiske niveau, ned til 
forvaltningen og videre ud til dagtilbuddene, 
synes det vanskeligt at drive den digitale 
udvikling af dagtilbud.

Samlet set viser resultater fra undersøgelsen, at 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer generelt er 
overvejende positive ift. potentialerne ved, at de 
digitale redskaber kan understøtte det 
pædagogiske læringsmiljø. Dog viser 
resultaterne også, at der fra 2017 til 2020 
tilsyneladende er kommet en øget skepsis, idet 
vi ser et fald på flere parametre ift. de digitale 
redskabers positive betydning for dagtilbud. 
Dette gælder både ift. de pædagogiske og de 
understøttende digitale redskaber.

Således viser resultater fra spørgeskema-
undersøgelsen bl.a., at der er sket et fald, ift. 
hvorvidt både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer oplever, 

at de pædagogiske digitale redskaber generelt 
styrker den pædagogiske praksis. Det samme 
gør sig gældende ift. læreplanstemaerne, hvor 
der på 5 ud af 6 læreplanstemaer er et fald fra 
2017 til 2020, ift. hvorvidt respondenterne 
oplever, at de digitale redskaber understøtter 
arbejdet hermed. Endelig ser vi, at der er 
kommet en stigning på alle parametre ift. 
udfordringer ved anvendelsen af pædagogiske 
digitale redskaber. En mulig forklaring herpå 
handler om, at kommunerne har haft et øget 
fokus på at implementere de understøttende 
digitale redskaber, hvorfor implementeringen af 
de pædagogiske digitale redskaber i mange 
kommuner er trådt lidt i baggrunden.

Resultater fra undersøgelsen viser ligeledes, at 
der siden 2017 er sket et fald, ift. hvorvidt 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer oplever, at 
de understøttende digitale redskaber 
understøtter det pædagogiske læringsmiljø. Dog 
er respondenterne mere positive over for de 
understøttende digitale redskaber sammenlignet 
med de pædagogiske digitale redskaber. Særligt 
positive er dagtilbudslederne og 
dagtilbudscheferne bl.a. ift. at styrke 
kommunikationen med forældrene samt at 
iagttage og følge op på børnenes læring og 
trivsel. En udfordring, der særligt fremhæves i 
undersøgelsen, er persondataforordningen 
(GDPR), hvor der er sket en væsentlig stigning 
fra 2017 til 2020, hvor både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer peger på dette som en 
væsentlig udfordring.

Både dagtilbudsledere og dagtilbudschefer 
peger ligeledes på, at det pædagogiske 
personales kompetencer til at anvende 
pædagogiske og understøttende digitale 
redskaber i dagtilbud fortsat er en udfordring for 
den digitale udvikling. Resultaterne peger 
således på, at der fortsat synes at være behov 
for at øge kompetenceudviklingen blandt det 
pædagogiske personale, og at det bør foregå så 
praksisnært som muligt, så det understøtter 
udviklingen i det enkelte dagtilbud i en 
sammenhængende og koordineret indsats med 
deltagelse af hele medarbejdergruppen.

Ledelsesresumé2
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Nærværende rapport indledes med en 
præsentation af den metodiske tilgang til 
undersøgelsen, jf. afsnit 4. Her præsenteres 
metoden for dataindsamling, herunder 
spørgeskemaundersøgelsen samt opfølgende 
telefoninterviews og løsningsworkshop.

I afsnit 5 præsenteres tendenser for den 
samlede udvikling, der har været for den digitale 
omstilling af dagtilbud, fra undersøgelsen blev 
gennemført første gang i 2014 og frem til i dag i 
2020. 

I afsnit 6 præsenteres de samlede analyse-
resultater fra undersøgelsen gennemført i 2020. 
Dette analyseafsnit er struktureret således, at 
der skelnes mellem henholdsvis anvendelse af 
de pædagogiske digitale redskaber og 
tilsvarende anvendelse af de understøttende 
digitale redskaber. Valget af denne opdeling 
skyldes, at undersøgelsens dataindsamling er 
struktureret ud fra en begrebslig skelnen, hvor 
de pædagogiske digitale redskaber er 
defineret som den pædagogiske anvendelse af 
digitale redskaber i interaktion med børnene 
som fx apps, videoprogrammer, kamera, robotter 
mv. Tilsvarende defineres de understøttende 
digitale redskaber som de digitale redskaber, 
der ikke anvendes i direkte interaktion med 
børnene, men primært anvendes af dagtilbuds-
ledere og det pædagogiske personale som fx 
billed-/videobehandlingsprogrammer, digitale 
testredskaber, digitale kvalitetsrapporter, digitale 
pædagogiske læreplaner, planlægnings-
værktøjer mv. De understøttende digitale 
redskaber dækker også over dialogværktøjer 
med forældre, herunder samarbejdsplatforme. 
Samme skelnen og opdeling var genstand for 
undersøgelsen i 2017, hvorfor det ligeledes er 
muligt at foretage en benchmarkanalyse i 
relation hertil. 

Gennemgangen af analyseresultaterne er opdelt 
i fire temaer, der formidler undersøgelsens 
resultater, hvorunder der beskrives en række 
undertemaer, der udgør de centrale pointer for 
undersøgelsens resultater. De fire temaer, der 
præsenteres, er kort beskrevet i det følgende:

Tema 1: Strategi og retningslinjer på 
forvaltnings- og institutionsniveau

I dette tema er der fokus på den udvikling, der 
har været ift. anvendelse af strategi og 
retningslinjer på både forvaltnings- og 
dagtilbudsniveau. Ligeledes indeholder dette 
tema fokus på henholdsvis forvaltningens samt 
dagtilbudsledelsens betydning ift. at understøtte 
den digitale omstilling i dagtilbud. Endelig er der 
fokus på forældrenes involvering ift. at sætte 
retning for den digitale omstilling.

Tema 2: Anvendelse af de pædagogiske 
digitale redskaber

I dette tema er der fokus på de oplevede 
potentialer ved anvendelse af de pædagogiske 
digitale redskaber, samt hvordan de anvendes i 
den pædagogiske praksis. Ligeledes er der 
fokus på, hvordan de pædagogiske digitale 
redskaber anvendes i relation til de seks 
læreplanstemaer, og hvilke udfordringer der er 
forbundet med anvendelsen af de pædagogiske 
digitale redskaber.

Tema 3: Anvendelse af de understøttende 
digitale redskaber

I dette tema er der indledningsvist fokus på de 
oplevede potentialer, der er ved anvendelse af 
de understøttende digitale redskaber, og 
hvordan de anvendes til at styrke den 
pædagogiske praksis. Ligeledes er der fokus på 
de udfordringer, der kan være forbundet med 
anvendelsen af de understøttende digitale 
redskaber.

Tema 4: Kompetencer og inspiration til 
anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud

Dette tema har fokus på at præsentere resultater 
fra undersøgelsen, ift. hvordan kommunerne 
oplever, at der i dag er de nødvendige 
kompetencer til rådighed for at understøtte den 
digitale omstilling i dagtilbud. Herunder er der i 
dette tema fokus på de erfaringer, som nogle 
kommuner har gjort ift. at understøtte 
kompetenceudvikling, inspiration og videndeling, 
samt hvilke udfordringer der er forbundet 
hermed.

Læsevejledning3
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I dette afsnit er en kort gennemgang af metoden, 
der ligger til grund for dataindsamlingen og 
dermed undersøgelsens samlede resultater.

Undersøgelsen af anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud er blevet gennemført vha. 
en spørgeskema- og interviewundersøgelse 
samt en løsningsworkshop, som Implement har 
gennemført og faciliteret på vegne af KL. En 
tilsvarende undersøgelse er tidligere blevet 
gennemført i 2017 og 2014 med det formål at 
kortlægge udviklingen i anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud. Undersøgelsen i 2020 
blev indledt i januar 2020 med gennemførelse af 
spørgeskemaundersøgelsen i marts, interview-
undersøgelsen i april og løsningsworkshoppen i 
maj 2020. 

Spørgeskemaundersøgelsen i 2020 har 
indeholdt to spørgeskemaer, hvor ét har været 
målrettet dagtilbudsledere for kommunale 
dagtilbud, og ét har været målrettet dagtilbuds-
chefer. Formålet med spørgeskema-
undersøgelsen har været at favne og få indsigt i 
de eventuelt divergerende perspektiver på 
anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud på 
institutions- og forvaltningsniveau. Designet af 
de to spørgeskemaer har taget afsæt i mange af 
de samme temaer som de tidligere 
undersøgelser i 2017 og 2014 med det formål at 
afdække udviklingen i omfanget af brugen af og 
holdningen til digitale redskaber over de seneste 
seks år.

I spørgeskemaundersøgelsen er det bl.a. søgt 
belyst, hvilke digitale redskaber der anvendes, 
omfanget af strategier og retningslinjer på 
området, og i hvilken udstrækning de digitale 
redskaber understøtter temaerne i den styrkede 
pædagogiske læreplan. Yderligere har 
spørgeskemaundersøgelsen bidraget til 
indledende at afdække barrierer, udfordringer og 
løftestænger, der efterfølgende er blevet 
udfoldet i interviewundersøgelsen og 
løsningsworkshoppen. 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udsendt 
til dagtilbudsledere i alle landets 98 kommuner 
og til dagtilbudscheferne i disse kommuner for at 
opnå en så repræsentativ afdækning af 
genstandsfeltet som muligt. I alt har 62 
dagtilbudschefer og 908 dagtilbudsledere fordelt 
på 60 kommuner gennemført spørgeskema-
undersøgelsen. Herudaf er de forskellige 
dagtilbudstyper repræsenteret ved 587 
besvarelser fra aldersintegrerede institutioner, 
238 besvarelser fra børnehaver, 46 besvarelser 
fra vuggestuer og 37 besvarelser fra dagplejere. 
Det førstkommende diagram nedenfor illustrerer 
den procentvise fordeling mellem de 
institutionstyper, der har deltaget i 
undersøgelsen.

Det næstkommende diagram illustrerer den 
procentvise fordeling mellem institutions-
størrelser angivet ved antal børn i dagtilbuddet, 
der har deltaget i undersøgelsen.

Metodebeskrivelse4
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Gennemførte besvarelser for dagtilbudsledere 
splittet på institutionsstørrelse
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Til trods for at dagplejen på nogle parametre 
adskiller sig fra de øvrige tre dagtilbudstyper, har 
vi i afrapporteringen valgt ikke at differentiere 
mellem de fire forskellige dagtilbudstyper, da 
kun 4,1 pct. af den samlede respondentmasse 
udgøres af dagplejere, jf. nedenstående 
diagram, der viser den samlede fordeling af 
gennemførte besvarelser for fordelt på 
institutionstype.

I behandlingen af data fra spørgeskema-
undersøgelsen er der blevet gennemført en 
benchmarkanalyse af resultaterne fra 
spørgeskemaet til dagtilbudslederne i 2020 og 
resultaterne fra spørgeskemaet til dagtilbuds-
chefer i 2020. Ligeledes er der blevet 
gennemført en benchmarkanalyse, hvor det var 
muligt, af resultaterne fra spørgeskemaerne til 
dagtilbudsledere for så vidt angår 2020 og 2017 
og for resultaterne fra spørgeskemaerne til 
dagtilbudscheferne fra de samme to år. På 
samme måde er udviklingen fra 2014 til 2017 og 
2020 blevet sammenholdt, hvilket vil fremgå af 
den kvalitative opsamling i afsnit vedr. Udvikling 
fra 2014-2020. I de resterende afsnit i rapporten 
er det altså udelukkende resultaterne fra 2020 
og 2017, der vil blive præsenteret i diagrammer 
og via citater. Når der i rapporten bruges 
begrebet respondenter, knytter dette sig til 
deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 
begrebet informanter knytter sig til deltagere i 
interviewundersøgelsen.

For at sikre kvaliteten i afrapporteringen er alle 
delvise besvarelser fra spørgeskema-
undersøgelsen fra 2020 blevet frasorteret i 
databehandlingen, hvorfor de tal, der 
præsenteres i diagrammer i rapporten, 
udelukkende er de gennemførte besvarelser. 
For at kunne benchmarke op mod den tidligere 
undersøgelse fra 2017 er det også udelukkende 
de gennemførte besvarelser fra disse 
undersøgelser, der er inkluderet og 
sammenlignet med i undersøgelsen fra 2020.

I undersøgelsen fra 2017 blev 
spørgeskemaundersøgelsen til dagtilbuddene 
både udsendt til dagtilbudsledere og 
pædagogisk personale, hvoraf 157 dagtilbuds-
ledere, 72 medarbejdere samt 79 dagtilbuds-
chefer gennemførte spørgeskema-
undersøgelsen. I undersøgelsen fra 2020 er 
spørgeskemaet alene blevet distribueret til 
lederne for dagtilbuddene, hvilket har været et 
valg for nærværende undersøgelse. I 
præsentationen af resultater og benchmark fra 
2017 indgår det samlede antal respondenter fra 
dagtilbud, dvs. både besvarelser fra 
dagtilbudsledere og pædagogisk personale.

Interviewundersøgelsen i 2020 har indeholdt to 
interviewguides, hvor én har været målrettet 
dagtilbudsledere, og en anden har været 
målrettet dagtilbudschefer. De to interviewguides 
er blevet udformet med afsæt i indsigterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen, som det er blevet 
fundet relevant at få udfoldet yderligere. 
Formålet med interviewundersøgelsen har 
således været at udfolde relevante resultater fra 
spørgeskemaundersøgelsen samt at få 
yderligere indsigt i den pædagogiske praksis og 
de overvejelser og erfaringer, der ligger heri. 
Ligeledes har der særligt været fokus på fordele 
og ulemper ved både de pædagogiske og 
understøttende digitale redskaber ift. at få 
kvalificeret og udfoldet hypoteser om 
udfordringer og løftestænger samt slutteligt at 
afdække gode eksempler fra informanternes 
egen praksis ift. implementering og anvendelse 
af digitale redskaber i dagtilbud.

4,1% 5,1%

26,2%

64,6%

Dagpleje Vuggestue Børnehave Aldersintegreret
institution

Gennemførte besvarelser for dagtilbudsledere 
splittet på institutionstype

Dagpleje Vuggestue Børnehave Aldersintegreret institution
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Informanterne til interviewene er blevet udvalgt 
med afsæt i geografisk spredning og dagtilbuds-
type ud fra den liste af respondenter, der i 
spørgeskemaundersøgelsen havde angivet, at 
de gerne ville kontaktes med henblik på 
deltagelse i interviews. I alt har 27 kommuner 
deltaget i de opfølgende interviews.

Sammenlagt er der blevet gennemført interviews 
med 20 dagtilbud, herunder primært dagtilbuds-
ledere og enkelte pædagogiske medarbejdere 
med særligt ansvar for det digitale i dagtilbuddet 
– alle fra forskellige kommuner og varierende 
typer af dagtilbud. Yderligere er der blevet 
gennemført interviews med 10 dagtilbuds-
forvaltninger, herunder primært dagtilbudschefer 
og enkelte kommunale konsulenter med særlig 
indsigt i og ansvar for det digitale i 
dagtilbuddene. I rapportens formidling skelnes 
mellem henholdsvis dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer, velvidende at også enkelte 
pædagogiske medarbejdere og pædagogiske 
konsulenter har deltaget.

Interviewene har haft en varighed af ca. 1 time
og er gennemført over telefon. Alle informanter i 
undersøgelsen er lovet anonymitet. Når der 
inddrages citater fra dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer, er der således ikke referencer 
til de enkelte kommuner, men alene en 
reference til, om citatet er fra en dagtilbudsleder 
eller dagtilbudschef. Dette valg er truffet med 
henblik på at sikre informanternes anonymitet.

Løsningsworkshoppen blev afviklet som en 
virtuel halvdagsworkshop med involvering af 10 
dagtilbudsledere og 10 dagtilbudschefer udvalgt 
på baggrund af deres deltagelse i telefon-
interviews og deres forskellige erfaringer ift. at 
anvende digitale redskaber. Workshoppens 
formål var at præsentere deltagerne for 
resultater fra spørgeskema- og interview-
undersøgelsen med særligt fokus på de 
barrierer, som undersøgelsen har vist, at der 
opleves i forbindelse med implementering af 
digitale redskaber i dagtilbud. På workshoppen 
kortlagde deltagerne de bagvedliggende årsager 
til barriererne og formulerede mulige 
løsningsforslag til inspiration for dagtilbud, 
forvaltninger og KL i det fremadrettede arbejde 
med at styrke kvaliteten i anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud. Anbefalingerne i denne 
rapport tager afsæt i flere af de løsningsforslag, 
som deltagerne udfoldede på workshoppen. 
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Nedenstående tabel sammenfatter udviklingen 
inden for genstandsfeltet digitale redskaber i 
dagtilbud i en pædagogisk praksis på tværs af 
årene 2014, 2017 og 2020, som er blevet 
kortlagt i de tre undersøgelser fra samme år.

Den generelle udvikling på tværs af de tre år 
tegner et billede af, at digitale redskaber i 
dagtilbud var et nyt fagområde for mange 
forvaltninger og dagtilbud i 2014, hvilket gav sig 
til udtryk ved et beskedent fokus på feltet, men 
samtidig også ved en spirende interesse for 
området. Resultaterne fra undersøgelsen i 2017 
tegner et billede af, at de digitale redskaber i 
dagtilbud havde stor national og kommunal-
politisk bevågenhed med den effekt, at der 
kunne ses en stor udvikling på området til 
sammenligning med 2014. Det kom bl.a. til 
udtryk ved, at området i højere grad blev 
prioriteret både kommunalt og i dagtilbuddene, 
samt at det i højere grad fik et strategisk fokus, 
og at der blev prioriteret ressourcer til området, 
bl.a. ift. indkøb af digitale redskaber samt 
kompetenceudvikling til det pædagogiske 
personale. I 2017 var tendensen en opfattelse 
af, at de digitale redskaber åbnede op for mange 
nye muligheder og generelt havde en positiv 
effekt på den pædagogiske praksis.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2020 viser et 
lille fald i opfattelse af både de understøttende 
og pædagogiske digitale redskabers positive 
betydning på flere parametre inden for den 
pædagogiske praksis. Vi ser en tendens til, at 
fokus på de digitale redskaber er rykket i 
baggrunden for nye fokusområder og tiltag. I 
forlængelse heraf ses en tendens til, at 
anvendelsen af både de understøttende og 
pædagogiske digitale redskaber forbindes med 
en større grad af udfordringer til sammenligning 
med 2017.

På trods af den mindre tilbagegang i årene 
mellem 2017 og 2020 må genstandsfeltet 
anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud i 
en pædagogisk praksis siges at have 
gennemgået en stor udvikling siden 2014, hvor 
den første undersøgelse blev gennemført. Dog 
er det fortsat et område, hvor der synes at være 
behov for en øget viden om anvendelsens 
effekter, ift. hvordan digitale redskaber kan 
understøtte det pædagogiske læringsmiljø. 
Nedenfor er en opsamling på udviklingen fra 
2014 til 2020. Ligeledes er der en henvisning til 
de relevante afsnit, hvor man kan læse mere om 
udviklingen fra 2017 til 2020.

Udviklingen fra 
2014-2020

Emner 2014 2017 2020 Afsnit

Politisk bevågenhed på 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud

Begyndende politisk 
bevågenhed på 
mulighederne ved digitale 
redskaber i dagtilbud.

Stor politisk bevågenhed, 
da der øjnes en række 
muligheder ved de 
digitale redskaber, bl.a. 
ift. dataindsamling. 

Tendens til mindre politisk bevågenhed, da 
andre politiske dagsordener er i fokus, og 
de i 2017 større planlagte initiativer er 
gennemført. 

6.1

Dagtilbuds strategi for 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud

Beskedent, men 
begyndende fokus på at 
få defineret en strategi for 
digitale redskaber i 
dagtilbud.

Stort fokus på at få 
formuleret og have en 
strategi for digitale 
redskaber i dagtilbud på 
både forvaltnings- og 
institutionsniveau.

Dalende fokus på udformning og 
opfølgning på strategi. Tendens til at 
andre nye politiske dagsordener og 
udviklingsområder prioriteres, fx 
implementering af den nye styrkede 
læreplan.

6.1.2

Dagtilbudsleders 
bevågenhed på 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud

Spirende interesse, men 
også en skepsis, ift. at de 
digitale redskaber 
kommer til at tage fokus 
fra kerneopgaven.

Stort fokus rettet mod 
anvendelsen af både de 
pædagogiske og 
understøttende digitale 
redskaber og de 
muligheder, som de 
åbner dørene for. 

Generelt et dalende fokus, da de digitale 
redskaber er blevet et værktøj på lige fod 
med andet legetøj og administrative 
værktøjer. 

Tendens til, at dagtilbudslederne lader 
ildsjæle løbe med den digitale dagsorden, 
og dem der finder mening med det.

Frontløberne har bl.a. strategisk fokus på 
at få ansat it-kompetente medarbejdere 
blandt det pædagogiske personale.

6.1.5



Emner 2014 2017 2020 Afsnit

Forældrebestyrelsens 
involvering i arbejdet 
med at udforme 
retningslinjer for 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud

Feltet er nyt, og kun få 
dagtilbud oplever, at 
forældrebestyrelsen er 
involveret i arbejdet med 
at udforme retningslinjer 
for anvendelsen af 
digitale redskaber i 
dagtilbud.

Mange 
forældrebestyrelser er 
involveret i at udforme 
retningslinjer for 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud, da 
en tendens er, at forældre 
er skeptiske, bl.a. ift. at 
redskaberne vil blive 
anvendt til passivisering 
af børnene.

Digitale redskaber er mange steder en 
integreret del af forskellige redskaber og 
legetøj, der anvendes i dagtilbud. 
Tendensen er således, at det ikke giver 
mening at italesætte som et selvstændigt 
fokus, som forældrene specifikt skal 
forholde sig til. Men der er fortsat fokus på 
at fortælle forældrene, hvorfor og hvordan 
dagtilbuddene anvender de digitale 
redskaber, når det er relevant. 

Kun få forældrebestyrelser har derfor de 
digitale redskaber som punkt på 
dagsordenen på møderne.

6.1.6

Ildsjæles betydning ift. 
udviklingen og 
anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud

Tendens til, at ildsjæle i 
dagtilbuddet har stor 
betydning for, hvilke 
digitale redskaber 
dagtilbuddet giver sig i 
kast med at afprøve.

Fortsat tendens til, at 
ildsjæle i dagtilbuddet har 
stor betydning for, om et 
digitalt initiativ sættes i 
gang, og om initiativet 
bliver en integreret del af 
dagtilbuddet. Ofte er det 
de yngre pædagogiske 
medarbejdere, der går 
forrest. 

Fortsat tendens til, at den digitale 
omstilling mange steder er drevet af 
ildsjæle, der understøtter, at de digitale 
redskaber bringes i spil i dagtilbuddet. Der 
er dog også en tendens til, at i de 
dagtilbud, der er længst fremme, 
understøttes ildsjælen af 
dagtilbudslederens opbakning, der igen 
understøttes af forvaltningen og de 
kommunale politikere.

6.1.5 

6.2.5

Holdning til de 
pædagogiske digitale 
redskaber 

Ca. halvdelen af 
respondenterne i 
undersøgelsen har en 
positiv holdning til de 
pædagogiske digitale 
redskaber ift. deres 
potentialer i at 
understøtte et 
pædagogisk læringsmiljø.

Ca. 65 pct. af 
respondenterne i 
undersøgelsen har en 
positiv holdning til de 
pædagogiske digitale 
redskaber ift. deres 
potentialer i at 
understøtte et 
pædagogisk læringsmiljø. 

Ca. 55 pct. af respondenterne i 
undersøgelsen har en positiv holdning til 
de pædagogiske digitale redskaber ift. 
deres potentialer i at understøtte et 
pædagogisk læringsmiljø.

Tendens til, at dagtilbud og forvaltning er 
blevet mere skeptiske over for potentialer 
ift. at understøtte et pædagogisk 
læringsmiljø, og der efterspørges i højere 
grad evidensbaseret information om 
værdien af anvendelsen af de 
pædagogiske digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis. 

6.2.2.

6.2.5

Holdning til de 
understøttende digitale 
redskaber

Tæt på en femtedel af 
respondenterne i 
undersøgelsen peger på, 
at de understøttende 
digitale redskaber har en 
positiv betydning ift. flere 
opgaver i den 
pædagogiske praksis.

Ca. 60 pct. af 
respondenterne i 
undersøgelsen mener, at 
de understøttende digitale 
redskaber styrker den 
pædagogiske praksis 
generelt.

Et lille fald i udviklingen, da ca. 50 pct. af 
respondenterne i undersøgelsen mener, at 
understøttende digitale redskaber styrker 
den pædagogiske praksis generelt. 

Dog stor tilfredshed med redskaber til at 
evaluere børns sprogudvikling og læring 
og ift. kommunikation med forældre.

6.3.2

6.3.4

Andelen af dagtilbud, 
der ikke anvender 
digitale redskaber i 
dagtilbud

23 pct. af dagtilbuddene 
anvender ikke 
pædagogiske digitale 
redskaber. 

2 pct. af dagtilbuddene 
anvender ikke 
pædagogiske digitale 
redskaber.

6 pct. af dagtilbuddene anvender ikke 
pædagogiske digitale redskaber. 

Tendens til, at dagtilbud er blevet mere 
skeptiske siden 2017, og nogle dagtilbud 
vælger det bevidst fra. 

6.2.3

Typen af pædagogiske 
digitale redskaber

Anvendelse af digitale 
redskaber er særligt 
tablets, computere og 
videoudstyr.

Anvendelse af digitale 
redskaber er særligt brug 
af tablets, computere, 
video og børnekameraer. 
Øvrige digitale redskaber 
er ikke fremherskende. 

Uændret anvendelse af tablets og 
børnekameraer siden 2017. Anvendelsen 
af computere er faldet drastisk.

Øget brug af robotter og interaktive gulve.

6.2.3

Anskaffelse og 
reflekteret anvendelse 
af digitale redskaber i 
dagtilbud

Fokus på at skabe sig et 
overblik over udbud og på 
at anskaffe digitale 
redskaber i dagtilbuddet, 
herunder særligt tablets. 

Øget fokus på anskaffelse 
af digitale redskaber, og 
hvordan de skal 
anvendes i en 
pædagogisk praksis i 
dagtilbuddet. 

Mindsket fokus på anskaffelse, men øget 
fokus på, at de digitale redskaber 
anvendes i en pædagogisk praksis, som 
understøtter læring, udvikling og trivsel.

6.2.3



Emner 2014 2017 2020 Afsnit

Kompetencer til 
anvendelse af de 
digitale redskaber i 
dagtilbud

Tendens til et 
begyndende behov for at 
opkvalificere det 
pædagogiske personale 
inden for det digitale 
område. 

Tendens til at flere 
dagtilbud har oprustet på 
de digitale kompetencer 
med fokus på 
anvendelsen i en 
pædagogisk praksis, men 
at der stadigvæk er brug 
for de rette kompetencer i 
dagtilbud for at kunne 
løfte den digitale 
udviklingsopgave. 

Nedgang i antallet, der mener, at det 
pædagogiske personale har de rette 
kompetencer til at anvende digitale 
redskaber. 

En tendens til en oplevelse af, at der 
mangler øget viden om anvendelse og 
effekt samt konkret inspiration til, hvordan 
de digitale redskaber understøtter det 
pædagogiske læringsmiljø. 

6.2.5

6.4

Læreplanstemaerne og 
de digitale redskaber

Tendens til et lille fokus 
på sammenhængen 
mellem anvendelsen af 
digitale redskaber i 
dagtilbud og 
læreplanstemaerne. 

En overvejende positiv 
indstilling til 
sammenhængen mellem 
de digitale redskaber og 
deres understøttelse af 
læreplanstemaerne. En 
overvejende tendens til, 
at det opleves, at de 
digitale redskaber 
understøtter flere 
læreplanstemaer.

Et fald i oplevelsen af, at de digitale 
redskaber understøtter 
læreplanstemaerne.

Dog en lille stigning i oplevelsen af, at 
læreplanstemaerne Natur, udeliv og 
science og Krop, sanser og bevægelse
understøttes af de digitale redskaber. 

Tendens til, at der mangler konkret 
inspiration til, hvordan de digitale 
redskaber kan understøtte 
læreplanstemaerne. 

Overvejende tendens til, at 
implementeringen af den nye styrkede 
læreplan ikke har givet anledning til at 
skubbe den digitale omstilling i 
dagtilbuddene. 

6.2.4

Overgangen fra 
dagtilbud til skole

Tendens til et skærpet 
fokus på, at der er behov 
for nogle digitale 
redskaber, der kan styrke 
overgangen fra dagtilbud 
til skole. 

Tendens til en tiltro til, at 
de digitale redskaber kan 
være med til at styrke en 
sammenhængende 
overgang til skolen.

Tendens til, at der fortsat ses potentialer i 
at anvende de digitale redskaber ift. at 
skabe en mere sammenhængende 
overgang fra dagtilbud til skolen, men at 
potentialet fortsat mangler at blive 
udfoldet.

6.3.3

Digitale udfordringer De digitale udfordringer 
går meget på overblik 
over muligheder, tekniske 
udfordringer og 
kvalifikationer samt på 
internetdækning, som 30 
pct. af dagtilbuddene har 
udfordringer med.

Udfordringen med 
internettilgængelighed er 
løst, da kun 2-3 pct. af 
dagtilbuddene oplever 
udfordringen. Derimod 
opleves der stadigvæk 
udfordringer med 
kompetencer og basale 
digitale færdigheder. De 
nye udfordringer er 
yderligere motivation hos 
det pædagogiske 
personale og ledelse.

De oplevede udfordringer, som var 
udprægede i 2017, er på alle variable 
endnu mere udprægede i 2020. Særligt 
ses der en stigning i de oplevede 
udfordringer med kompetencer, basale 
digitale færdigheder, motivation hos 
personalet, fokus hos dagtilbudsleder, 
ledelse, økonomi, strategi, 
forberedelsestid og ikke mindst GDPR.

6.2.5

6.3.4
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.

Analyseresultater fra 
undersøgelsen6

I dette afsnit følger en gennemgang af undersøgelsens samlede analyseresultater. Afsnittet er opdelt i fire 
temaer, der samlet set formidler resultater fra undersøgelsen i 2020 og ligeledes udviklingen i den digitale 
omstilling fra 2017. Temaerne, der belyses, er henholdsvis:

Tema 1 :  Strategi og retningslinjer på forvaltnings- og institutionsniveau 

Tema 2 :  Anvendelse af de pædagogiske digitale redskaber 

Tema 3 :  Anvendelse af de understøttende digitale redskaber

Tema 4 :  Kompetencer og inspiration til anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud
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I dette tema gennemgås resultater fra 
undersøgelsen, der omhandler arbejdet med 
strategi og retningslinjer på forvaltnings- og 
institutionsniveau. Temaet indeholder følgende 
afsnit:

• Opsamling på resultater og anbefalinger for 
tema 1 (afsnit 6.1.1)

• Færre dagtilbud har en strategi for 
anvendelse af digitale redskaber (afsnit 6.1.2)

• Forvaltningens betydning for den digitale 
omstilling i dagtilbud (afsnit 6.1.3)

• Dagtilbudslederens betydning for den digitale 
omstilling i dagtilbud (afsnit 6.1.4)

• Forældrene involveres i mindre grad til at 
sætte retning for den digitale omstilling (afsnit 
6.1.5)

Indledningsvis gennemgås udviklingen fra 2017 
til 2020, ift. hvorvidt kommunerne har en strategi 
for den digitale omstilling i dagtilbud. Herefter 
følger en gennemgang af, hvordan det opleves, 
at henholdsvis det politiske system, forvaltning 
og dagtilbudsledelsen spiller en rolle ift. at 
understøtte den digitale omstilling af dagtilbud 
Afslutningsvis er der en gennemgang af 
resultaterne fra undersøgelsen vedr. 
forældrenes involvering ift. at sætte retning for 
den digitale omstilling. 

6.1.1 Opsamling på resultater for tema 1

Samlet set viser undersøgelsens resultater i 
relation til tema 1, at der er sket et fald fra 2017 
til 2020 ift. dagtilbud, der har en strategi for den 
digitale udvikling. På forvaltningsniveau er dette 
tal uændret fra 2017 til 2020. Undersøgelsen 
peger på, at det har stor betydning for den 
digitale omstilling af dagtilbud, at det har et 
politisk fokus og ressourcemæssigt prioriteres 
fra både politisk niveau, i forvaltningen og hos 
ledelsen i de enkelte dagtilbud. Dette kan med 
fordel understøttes igennem konkrete politikker, 
retningslinjer og målsætninger i de enkelte 
kommuner. 

Resultaterne peger ligeledes på, at det har en 
positiv betydning, at der er en struktureret og 
løbende opfølgning på udviklingen og 
implementeringsprocessen.

Som en del af den kommunale implementering 
peger undersøgelsen ligeledes på, at det kan 
have en positiv betydning for den digitale 
omstilling, at der er en ”digital organisation”, der 
understøtter implementeringen med klare rolle-
og ansvarsbeskrivelser. Det kan bl.a. ske 
igennem kommunale pædagogiske konsulenter, 
faciliterede tværgående netværk, it-
ambassadører eller superbrugere i de enkelte 
dagtilbud mv. Formålet hermed er således at 
hjælpe de enkelte dagtilbud med 
implementeringen.

Endelig peger resultater fra dette tema på, at det 
kan have en positiv betydning, at dagtilbuds-
lederen har et strategisk fokus på, hvordan 
implementeringen kan understøttes i det 
pågældende dagtilbud. Dette kan bl.a. gøres 
igennem rekruttering af specialistkompetencer 
blandt det pædagogiske personale, men også, 
at det prioriteres at indkøbe de nødvendige 
digitale redskaber.

Samlet set giver resultaterne fra temaet om 
strategi og retningslinjer for forvaltnings- og 
institutionsniveau således anledning til følgende 
opmærksomhedspunkter til det videre arbejde 
med den digitale omstilling i dagtilbud:

1. At den digitale omstilling af dagtilbud styrkes 
ved, at der er et politisk fokus og en 
ressourcemæssig prioritering fra både 
politisk niveau, i forvaltningen og hos 
ledelsen i de enkelte dagtilbud. Dette kan 
med fordel understøttes igennem konkrete 
politikker, retningslinjer og målsætninger i de 
enkelte kommuner.

2. At den digitale omstilling af dagtilbud 
understøttes af en struktureret og løbende 
opfølgning på udviklingen og 
implementeringsprocessen, der med fordel 
kan faciliteres af en kommunal konsulent.

6.1
Tema 1: Strategi og retningslinjer på forvaltnings- og 
institutionsniveau
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3. At der som en del af implementeringen 
arbejdes ud fra en ”digital organisation”, der 
understøtter implementeringen med klare 
rolle- og ansvarsbeskrivelser. Det kan bl.a. 
ske igennem kommunale pædagogiske 
konsulenter, faciliterede tværgående 
netværk, it-ambassadører eller superbrugere 
i de enkelte dagtilbud mv. Formålet hermed 
er således at hjælpe de enkelte dagtilbud 
med implementeringen.

4. At dagtilbudslederen understøtter udviklingen 
af brugen af digitale redskaber ved at have et 
strategisk fokus på, hvordan 
implementeringen kan understøttes i det 
pågældende dagtilbud. Dette kan bl.a. gøres 
igennem rekruttering af specialist-
kompetencer og kompetenceudvikling af 
eksisterende medarbejdere.

6.1.2 Færre dagtilbud har en strategi for 
anvendelse af digitale redskaber

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser 
en procentvis nedgang i andelen af dagtilbud, 
der har en strategi for anvendelsen af digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis. I 2017 
havde 68,8 pct. af dagtilbuddene i 
undersøgelsen en strategi for anvendelsen af 
digitale redskaber i dagtilbud, hvor procent-
andelen er faldet til 57,5 pct. i 2020, hvilket er lig 
med et fald på 11,3 procentpoint. Den procent-
vise udvikling fra 2017 til 2020 er illustreret i 
diagrammet nedenfor.

Udviklingen fra 2017 til 2020 i andelen af 
dagtilbud, der har en fastlagt strategi for 
anvendelsen af digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis, understøtter tendensen fra 
de opfølgende interviews, hvor flere af 
undersøgelsens informanter pegede på, at 
dagtilbuddene var mere opmærksomme på at få 
formuleret en strategi i 2017 og tidligere, da 
anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud 
havde stor national og kommunalpolitisk 
bevågenhed. 

Tendensen i 2020 er i højere grad en oplevelse 
af, at anvendelsen af digitale redskaber i 
dagtilbud ikke længere har nyhedsværdi, hvorfor 
dagtilbuddenes fokus på strategier og indsatser 
ift. den digitale omstilling er trådt mere i 
baggrunden for andre politiske agendaer, som 
har dagtilbuddenes nuværende fokus. 
Sideløbende hermed peger flere informanter 
også på, at de digitale redskaber er blevet en 
naturligt integreret del af hverdagen, både i 
børnenes hjemlige omgivelser og i aktiviteter i 
dagtilbuddene. Den dalende synlige nationale 
og kommunale opmærksomhed på området og 
den hverdagslige normalisering af de digitale 
redskaber har flere steder bevirket, at flere af 
dagtilbuddene i undersøgelsen ikke har set det 
som nødvendigt at genbesøge strategien, som 
de formulerede i 2017 eller tidligere. 

”Vores strategier lavede vi i 2012, men vi har jo 
ikke haft det oppe siden. Derfor har vi heller ikke 
involveret forældrene siden.” – Dagtilbudsleder

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
viser også, at der ikke har været et øget 
kommunalt fokus på anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud siden 2017.

57,5%

68,8%

40,5%

29,3%

2,0% 1,9%

Dagtilbudsledere 2020 Dagtilbudsledere 2017

Er der i din institution en fastlagt strategi for 
anvendelse af digitale redskaber i en 

pædagogisk praksis?

Ja Nej Ved ikke



14

Udviklingen i tallene fra 2017 til 2020 for andelen 
af kommunale forvaltninger, der har en strategi 
for anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, 
viser nærmest status quo ift. udviklingen fra 
2017 til 2020, som illustreret i diagrammet 
nedenfor.

I interviewene beskriver flere af de interviewede 
dagtilbudsledere, at forvaltningernes 
nedadgående fokus på anvendelsen af digitale 
redskaber mange steder har betydet, at den 
digitale strategi i flere dagtilbud ikke anvendes 
aktivt i planlægningen og udførelsen af 
aktiviteter i dagtilbuddet, hvilket nedenstående to 
citater understreger: 

”Det kan skyldes, at det ikke længere er 
eksotisk, fordi alle har det i hjemmene. Det er 
blevet hverdagsligt, så derfor tænker man 
måske, at det ikke er nødvendigt at have en 
strategi. Men det er jo en faldgrube, fordi vi skal 
have et sigte her. Hvis ikke der er fokus på det 
centralt i kommunen, så hjælper det i hvert fald 
ikke institutionerne i at have et strategisk fokus.”
– Dagtilbudsleder

”Jeg tænker, at fordi den [strategien] i mange 
institutioner er lavet, og så ligger den egentlig 
bare i skuffen, og så bliver den ikke opdateret, 
men man kan henvise til, at den er der. Men der 
burde jo være et kontinuerligt genbesøg.” –
Dagtilbudsleder

6.1.3 Forvaltningens betydning for den 
digitale omstilling i dagtilbud

I interviewene med både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer har der tegnet sig en klar 
tendens til, at forvaltningen har et særligt ansvar 
ift. at skabe rammer, der understøtter dag-
tilbuddenes vedvarende strategiske fokus på 
implementering og anvendelse af digitale 
redskaber.

Samtidig er der en tendens til, at forvaltningens 
prioritering afhænger af, hvorvidt det prioriteres 
på det lokalpolitiske niveau, og at prioriteringen 
på det lokalpolitiske niveau igen kan være 
påvirket af, hvorvidt det prioriteres på det 
nationalpolitiske niveau, jf. nedenstående to 
citater.

”Noget af det allervigtigste er nok, at vi har den 
politiske opbakning. Det forudsætter, at vi får de 
ressourcer, som vi har brug for, hvis vi vil højne 
det her punkt. Vi har nogle politikere, som har 
været gode til at have fokus på det her og til at 
understøtte området.” – Dagtilbudschef 

”Hvis der kommer anbefalinger eller en ramme 
fra styrelsen eller fra KL, så vil det da gøre noget 
for, at vi kommer i gang med arbejdet med en 
digital handleplan (…), hvor fokus skal være på, 
at der skal være en mere ensartet brug af 
digitale redskaber i dagtilbuddene.” –
Dagtilbudschef

Forvaltningens fokus og konkrete indsatser har 
en afgørende betydning for, hvordan og hvorvidt 
anvendelsen af digitale redskaber prioriteres ude 
i de enkelte dagtilbud, hvilket de to følgende 
citater uddyber:

”Det hjælper jo altid, at man fra højeste sted 
laver det til et fokusområde. Det hjælper på 
alting, at det ikke er et spørgsmål. Det vigtigste 
er fokus fra kommunens side – så kommer der 
også fokus fra forvaltning og dagtilbudsleder –
så siver det ud i institutionen – så går der nogle 
år, hvor man skal arbejde med nogle processer.”
– Dagtilbudsleder
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Er der på kommunalt niveau en fastlagt strategi 
for dagtilbuddenes anvendelse af digitale 

redskaber i en pædagogisk praksis?

Ja Nej Ved ikke
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”Man kan ikke underkende forvaltningens fokus 
– og i øvrigt også på kommunalt niveau. Jeg 
oplever ofte, modsat på folkeskolen, at fokusset 
mangler på dagtilbudsområdet.” –
Dagtilbudsleder

Bevidstheden om forvaltningens centrale rolle 
for anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud 
afspejles ligeledes i resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor der fra 2017 
til 2020 ses en stigning i procentandelen af 
kommuner, som har konsulenter tilknyttet 
henholdsvis teknisk og pædagogisk vejledning 
af dagtilbuddene ift. anvendelsen af digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis. Helt konkret 
er der sket en stigning på ca. 15 procentpoint fra 
2017 til 2020 i andelen af kommuner, der 
tilbyder vejledning, hvilket er illustreret i de to 
nedenstående diagrammer.

De interviewede dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer i undersøgelsen påpeger dog, 
at de vejledende tilbud ikke altid har den effekt, 
som det var tiltænkt. Det gælder særligt de 
kommuner, hvor indsatsen er passiv frem for 
proaktiv, hvor der kan være en tendens til, at 
konsulenter hovedsageligt understøtter de 
dagtilbud, der i forvejen er godt i gang med 
deres digitale indsatser, og som selv er 
opsøgende ift. at få råd og vejledning til, hvordan 
dagtilbuddene kan styrke eller håndtere en 
konkret indsats eller redskab. Muligheden for 
vejledning er mange steder en understøttende 
funktion, som dagtilbuddene kan gøre brug af 
efter behov. 

Flere af undersøgelsens informanter fremhæver, 
at kommunernes tilgang til implementeringen af 
digitale redskaber i dagtilbud generelt er blevet 
formuleret og kommunikeret som et tilbud eller 
en mulighed frem for et krav, hvilket har 
muliggjort en udbredt egen fortolkning i hvert 
enkelt dagtilbud og dermed en noget forskellig 
implementeringsgrad. 

”Det handler også om, hvordan det bliver meldt 
ud. Jeg tror, at der er mange institutioner, som 
ikke opfatter det som et krav, men mere som 
noget, de ”kan” gøre. Særligt de ældre. Derfor 
bliver det også nemt som ældre pædagog at 
sige: ”det kan jeg ikke finde ud af.”” –
Dagtilbudsleder

I interviewundersøgelsen peger flere dagtilbuds-
ledere på, at der er behov for, at forvaltningen 
forholder sig mere proaktivt til implementering af 
digitale redskaber i dagtilbud, hvis man ønsker 
at fremme den digitale udvikling. Det kan fx 
gøres ved at sætte en tydelig retning og 
målsætning for anvendelsen af de digitale 
redskaber, og at dette sker igennem nogle 
konkrete og håndgribelige opgaver og aktiviteter. 
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i 
2020 viser, at tæt på en tredjedel af 
dagtilbudscheferne i undersøgelsen ikke følger 
op på implementering af de kommunale 
retningslinjer for anvendelsen af digitale 
redskaber i dagtilbud. Yderligere svarer 11,3 pct. 
af dagtilbudscheferne, at de ikke ved, om der 
følges op på retningslinjerne, hvilket er illustreret 
i diagrammet nedenfor.

Indsigterne fra interviewene og resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen peger på, at der i 
flere forvaltninger kan være behov for et styrket 
fokus på den løbende opfølgning på dag-
tilbuddenes digitale indsatser og herunder støtte 
til en meningsfuld implementering af 
indsatserne. 

Flere af de interviewede dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer har eksempler på konkrete 
indsatser, der har haft en positiv effekt ift. 
implementering og anvendelse af de digitale 
redskaber i dagtilbud. I nogle kommuner har 
forvaltningen understøttet den digitale omstilling 
i dagtilbuddene igennem et fokus på 
organisering af den digitale omstilling som en 
egentlig it-organisation, hvilket man har gode 
erfaringer med. Det betyder bl.a., at der er en 
detaljeret organisationsplan, der beskriver og 
definerer roller og ansvarsområder fra toppen af 
den politiske organisation til den pædagogiske 
medarbejder i dagtilbuddet. 

Andre konkrete tiltag, der fremhæves, er bl.a. 
frikøb af en medarbejder, der har som opgave at 
understøtte kommunens dagtilbud og praksis-
nært hjælpe dem med den digitale omstilling. 

”Kommunen frikøbte en medarbejder til at tage 
rundt for at lave alle mulige digitale lege og 
sparring med personalet i dagtilbuddene til, 
hvordan de kunne gribe det an. Den frikøbte 
medarbejder har virkelig givet meget værdi – det 
med at komme ud i det enkelte dagtilbud og tale 
om og vise, hvordan man kan komme rigtigt i 
gang.” – Dagtilbudsleder

”Vi har etableret digitale ambassadører i hvert 
område (…), og hver ambassadør har opbygget 
et korps af superbrugere (…). Opgaven er meget 
enkel; vi skal være lidt bedre i morgen, end vi er 
i dag (…). Jeg bruger bl.a. min tid på at få og 
indsamle inspiration, som jeg kan give til it-
ambassadørerne i egen organisation. Jeg tager 
ud til konferencer og er en slags sorterings-
maskine, så jeg kan målrette, hvad der er 
relevant for dagtilbuddene (…). Man er nødt til at 
have en tovholder, der følger op og opbygger et 
rum, hvor det er sjovt at være it-ambassadør. 
Jeg mødes med dem og spørger, hvordan det 
går, så de føler sig set, hørt og vigtige.” –
Dagtilbudsleder

Som det påpeges i flere af de ovenstående 
citater, og særligt det sidste, peger 
undersøgelsen på, at det kan have en positiv 
betydning, at der er en tovholder på 
igangsættelsen og opfølgningen på diverse 
indsatser og initiativer med digitale redskaber i 
dagtilbud. Det synes i denne sammenhæng at 
have betydning, at tovholderen er forankret på 
forvaltningsniveau.

I det næstkommende afsnit vil det blive uddybet, 
hvilken afgørende rolle dagtilbudslederen har for 
en succesfuld digital omstilling i dagtilbud.
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Følger forvaltningen op på dagtilbuddenes 
implementering af de kommunale retningslinjer 
for anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud?

Ja Nej Ved ikke
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6.1.4 Dagtilbudsledelsens betydning for 
den digitale omstilling i dagtilbud

Undersøgelsen peger på, at dagtilbudslederne 
spiller en væsentlig rolle ift. at sætte det digitale 
på dagsordenen i det enkelte dagtilbud og sætte 
en strategisk retning herfor. I flere interviews 
med dagtilbudsledere bliver det fremhævet, at et 
strategisk valg bl.a. kan være at sætte det som 
et krav i dagtilbuddets jobopslag, at den 
pædagogiske medarbejder har digitale 
kompetencer og brænder for at arbejde med 
digitale redskaber i en pædagogisk praksis, 
hvilket uddybes i de to nedenstående citater: 

”Når jeg slår et jobopslag op, så skriver jeg 
også, at vi søger pædagoger, som kan finde ud 
af at håndtere digitale redskaber, for vi kan ikke 
bruge pædagoger, som ikke kan finde ud af det, 
som vi arbejder med i dag.” – Dagtilbudsleder

”Jeg har ansat en værkstedspædagog for it-
værkstedet. Den funktion er at bibringe børn 
læring og kreativitet i form af digitale medier. 
Hun har et virtuelt gulv og tæpper, hvor man kan 
trykke på felter, hvor der kommer små historier. 
Alt der er nyt og førende på området. Nu har vi 
lige fået små robotter. Det er også noget, man 
som leder skal bakke op om – for det koster jo 
meget – og personalegruppen må kigge på, at 
det koster mere end andre kreative materialer. 
Jeg må som leder også have en strategi for, 
hvordan de forskellige værkstedspædagoger 
skal kende til hinandens områder, og hvordan 
det udbredes til de andre pædagoger i 
dagtilbuddet.” – Dagtilbudsleder

Som det fremhæves i ovenstående citater, 
spiller de digitale ildsjæle/specialister i 
dagtilbuddet mange steder en meget vigtig rolle 
ift. at drive den digitale udvikling i de enkelte 
dagtilbud. Dagtilbudslederen kan sætte en 
retning og vision for det digitale arbejde i 
dagtilbuddet, men det er det pædagogiske 
personale, som kan og skal virkeliggøre visionen 
ved at afprøve og anvende de digitale redskaber 
på en meningsfuld måde i det daglige 
pædagogiske arbejde. 

”Det digitale er desværre ikke en integreret del af 
den pædagogiske praksis i vores institution. I 
institutionen gør vi derfor ikke så meget, og det 
skyldes hovedsageligt, at den personalegruppe, 
vi har, ikke interesserer sig for de digitale 
redskaber.” – Dagtilbudsleder

Dagtilbudslederen spiller samtidig en vigtig rolle 
ift. at bidrage til at tydeliggøre formålet med 
anvendelsen af de digitale redskaber, herunder 
det udbytte og den effekt, de digitale redskaber 
kan bidrage med ift. at understøtte børns læring 
og udvikling. 

”Som sagt så har jeg et stort ansvar som leder 
for kun at give den information videre til mine 
ansatte, som er vigtig, da de ellers vil skulle 
forholde sig til for meget, som ikke giver en 
effekt.” – Dagtilbudsleder

6.1.5 Forældrene involveres i mindre grad 
til at sætte retning for den digitale omstilling

Af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
og indsigterne fra interviewene ses en tydelig 
tendens til, at forældrebestyrelsen i langt lavere 
grad er involveret i arbejdet med at udforme 
retningslinjer for anvendelsen af digitale red-
skaber i institutionen i 2020 i forhold til 2017. Fra 
2017 til 2020 ses et procentvist fald på 26,1 
procentpoint fra 68,8 pct. til 42,7 pct., som 
diagrammet nedenfor illustrerer.
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Ja Nej Ved ikke
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De interviewede dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer beskriver, at de digitale 
redskabers indtog i dagtilbuddene var et fast 
punkt på dagsordenen på mange forældre-
bestyrelser tilbage i 2017. For mange forældre-
bestyrelser var de digitale redskabers entre i 
dagtilbuddene forbundet med både usikkerhed 
og bekymring. I dialogen med forældre-
bestyrelsen har både dagtilbudschefer og 
dagtilbudslederne derfor haft en vigtig 
formidlende opgave ift. at udfolde for forældre-
bestyrelsen, hvilke muligheder de digitale 
redskaber kunne åbne op for, og hvordan man 
konkret havde tænkt sig at inddrage de digitale 
redskaber i sammenspillet med børnene med 
henblik på at styrke børnenes læring, trivsel og 
udvikling, som følgende citater uddyber:

”Min oplevelse er, at mange forældre har en 
holdning til, at deres barn ikke skal sidde foran 
en skærm i institutionen, fordi de ikke ved, at det 
kan bruges positivt ift. pædagogik.” –
Dagtilbudsleder

”Jeg oplevede, at hvis vi [i dagtilbuddet] ikke var 
meget tydelige på og fik forklaret formålet med 
anvendelsen af de digitale redskaber, så havde 
forældrene en forestilling om, at børnene bare 
kom til at sidde og spille i hjørnet. Men da vi 
først fik defineret et klart formål, så var de helt 
med. For når vi snakker formål, så handler det jo 
ikke om digitale dimser, men om læringsmål.” –
Dagtilbudschef

Interviewundersøgelsen peger på, at retnings-
linjerne for anvendelsen af digitale redskaber i 
dagtilbud, som forældrebestyrelsen i flere 
dagtilbud var med til at udforme, ofte har været 
orienteret mod, at de digitale redskaber skulle 
anvendes i en voksenstyret pædagogisk praksis 
med læring og viden som mål og ikke til at spille 
og se film, hvilket følgende citat understøtter:

”Dengang vi havde forældrebestyrelsen inde 
over, så var det, fordi vi skulle finde et leje, hvor 
forældrene var enige og tilfredse med omfanget 
og brugen af de digitale redskaber, fx at vi ikke 
bruger dem til at se film eller spille spil, så 
børnene kan gøre dette derhjemme i stedet for.” 
– Dagtilbudsleder

De digitale redskaber er i årene fra 2017 til 
2020, ifølge hovedparten af undersøgelsens 
informanter, blevet langt mere almindelige at 
anvende i dagtilbuddene. I de dagtilbud, der har 
formået at implementere og aktivt anvende de 
digitale redskaber i det daglige pædagogiske 
arbejde, pointerer flere informanter, at forældre-
bestyrelsen har kunnet se de positive kvaliteter 
ved anvendelsen af digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis, hvilket har bevirket, at det 
digitale ikke i samme grad som tidligere bliver 
taget op og drøftet på møder i forældre-
bestyrelsen. 

”Det digitale er slet ikke på dagsordenen 
længere. Hvis ikke forældrene selv sætter det på 
dagsordenen, så kører institutionen det selv.” –
Dagtilbudsleder
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I dette tema gennemgås resultater fra 
undersøgelsen, der omhandler, hvordan og 
hvorvidt anvendelsen af pædagogiske digitale 
redskaber opleves at understøtte den 
pædagogiske praksis. Temaet indeholder 
følgende afsnit:

• Opsamling på resultater og anbefalinger for 
tema 2 (afsnit 6.2.1)

• Potentialer ved de pædagogiske digitale 
redskaber (afsnit 6.2.2)

• Anvendelse af digitale redskaber i den 
pædagogiske praksis (afsnit 6.2.3)

• Anvendelse af de pædagogiske digitale 
redskaber ift. læreplanstemaer (afsnit 6.2.4)

• Udfordringer ved anvendelse af de 
pædagogiske digitale redskaber (afsnit 6.2.5)

6.2.1 Opsamling på resultater for tema 2

Helt overordnet viser resultater fra dette tema, at 
både dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er 
overvejende positive over for potentialerne ved 
anvendelse af de pædagogiske digitale red-
skaber i dagtilbud. 

Dog viser resultaterne også, at både 
dagtilbudschefer og dagtilbudsledere synes at 
være blevet mere skeptiske over for 
potentialerne ved de pædagogiske digitale 
redskaber siden undersøgelsen i 2017. Dette 
fremgår både ift. det fald, der er i den generelle 
oplevelse af potentialerne fra 2017 og til 2020, 
hvor vi ser et fald hos både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer. Det samme gør sig gældende 
ift. læreplanstemaerne, hvor der på 5 ud af 6 
læreplanstemaer er et fald, ift. hvorvidt 
respondenterne oplever, at de digitale redskaber 
understøtter arbejdet hermed. Endelig ser vi, at 
der er kommet en stigning på alle parametre ift. 
udfordringer ved anvendelsen af pædagogiske 
digitale redskaber.

Resultater fra interviewundersøgelsen peger 
overordnet på, at en forklaring herpå er, at netop 
anvendelsen af de pædagogiske digitale 
redskaber ikke har været prioriteret i samme 
grad som de understøttende digitale redskaber. 

Samlet set giver resultaterne fra temaet om 
anvendelse af pædagogiske digitale redskaber 
anledning til følgende opmærksomhedspunkter 
til det videre arbejde med den digitale omstilling i 
dagtilbud:

1. At anvendelsen af de pædagogiske digitale 
redskaber hænger nøje sammen med, 
hvorvidt disse typer af redskaber prioriteres 
af de kommunale forvaltninger på lige fod 
med de understøttende digitale redskaber på 
dagtilbudsområdet.

2. At der er øget fokus på at understøtte 
dagtilbuddene med konkret inspiration til, 
hvordan pædagogiske digitale redskaber kan 
understøtte arbejdet med den nye styrkede 
pædagogiske læreplan, herunder konkret i 
forhold til arbejdet med de seks 
læreplanstemaer.

3. At der er fokus på at synliggøre formål og 
effekter ved at anvende de pædagogiske 
digitale redskaber til at styrke den 
pædagogiske praksis i dagtilbud. Dette er 
vigtigt for både politikere, forvaltning, 
dagtilbudsledere, pædagogiske med-
arbejdere og forældre, hvis man vil 
understøtte den digitale udvikling og 
imødekomme den nuværende skepsis. Dette 
kan fx gøres via øget forskning eller konkret 
inspiration med deling af gode erfaringer.

4. At der er en ambition om, at anvendelsen af 
de pædagogiske digitale redskaber 
integreres på lige fod med øvrigt legetøj og 
redskaber i dagtilbuddene, og dermed at 
anvendelsen af de pædagogiske digitale 
redskaber går fra primært at være voksen-
styrede aktiviteter til i højere grad også at 
være på børnenes initiativ.

6.2
Tema 2: Anvendelse af de pædagogiske digitale 
redskaber
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6.2.2 Potentialer ved de pædagogiske digitale 
redskaber

6.2.2.1 Dagtilbudschefer og dagtilbudsledere 
er blevet mere skeptiske over for de 
pædagogiske digitale redskaber

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at både dagtilbudsledere og dagtilbudschefer 
tilsyneladende er blevet mere skeptiske over for, 
hvorvidt de pædagogiske digitale redskaber 
styrker den pædagogiske praksis generelt. Her 
svarede 64,1 pct. af dagtilbudscheferne i 2017, 
at de i høj eller meget høj grad mener, at de 
pædagogiske digitale redskaber styrker den 
pædagogiske praksis, mens dette tal er faldet til 
56,5 pct. i 2020. Samlet set udgør dette et fald 
på 7,6 pct., hvilket fremgår af nedenstående 
diagram.

Den samme tendens ser vi hos dagtilbuds-
lederne. Her svarede 42,3 pct. i 2017, at de 
pædagogiske digitale redskaber enten i høj eller 
meget høj grad styrker den pædagogiske 
praksis, mens dette tal i 2020 er faldet til 37,5 
pct. Samlet set udgør dette et fald på 4,8 
procentpoint, jf. følgende diagram.

Når vi sammenligner tallene i 2020 for 
henholdsvis dagtilbudschefer og dagtilbuds-
ledere, viser resultater fra spørgeskema-
undersøgelsen, at dagtilbuds-cheferne generelt 
er mere positive over for potentialerne ved de 
pædagogiske digitale redskaber. Her ser vi, som 
beskrevet ovenfor, at 56,5 pct. af dagtilbuds-
cheferne mener, at de pædagogiske digitale 
redskaber styrker den pædagogiske praksis i høj 
eller meget høj grad, mens dette tal er 37,5 pct. 
for så vidt angår dagtilbudslederne. Dette udgør 
en forskel på 19 procentpoint, hvilket fremgår af 
nedenstående diagram.
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6.2.2.2 Kommunerne er generelt længere 
fremme ift. anvendelse af de understøttende 
digitale redskaber, fordi det har været en 
skal-opgave

Når vi kigger på resultaterne fra interview-
undersøgelsen, er der en tendens til, at 
kommunerne siden 2017 har haft et større fokus 
på de understøttende digitale redskaber, bl.a. ift. 
at styrke kommunikationen med forældrene og 
lette administrative opgaver, fx ift. at 
kommunikere om det pædagogiske arbejde, 
indmelding af ferie og sygdom mv. Det har 
mange steder betydet, at fokus på at styrke 
udviklingen af dagtilbud igennem de 
pædagogiske digitale redskaber er trådt lidt i 
baggrunden.

Dette viser sig ligeledes i resultater fra 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer i højere 
grad mener, at de understøttende digitale 
redskaber styrker den pædagogiske praksis til 
sammenligning med de pædagogiske digitale 
redskaber. 53,9 pct. af dagtilbudslederne svarer, 
at de understøttende digitale redskaber i høj 
eller meget høj grad styrker den pædagogiske 
praksis, og 74,2 pct. af dagtilbudscheferne 
svarer det samme. Når vi sammenligner 
resultaterne angående de understøttende 
digitale redskaber i forhold til de pædagogiske 
digitale redskaber, ser vi for dagtilbudslederne 
en forskel på 16,4 procentpoint og for 
dagtilbudscheferne en forskel på 17,7 procent-
point, hvilket er opsummeret i diagrammet 
nedenfor.

Dette skyldes, ifølge flere informanter i interview-
undersøgelsen, at forvaltningen i højere grad har 
prioriteret de understøttende digitale redskaber 
og gjort det til en skal-opgave siden 2017.

”Jeg tror, at det skyldes, at vi fik at vide, at det 
var noget, vi skulle, og der var ingen vej tilbage, 
hvor de pædagogiske digitale redskaber var 
noget, der blev anbefalet. Derfor kan næsten alle 
pædagoger også anvende de digitale 
administrative redskaber, men ikke de 
pædagogiske.” – Dagtilbudsleder

”Jeg tror, at når man taler om det 
understøttende, er det tit besluttet på 
forvaltningsniveau. En skal-opgave – og så 
vænner man sig til det. Der kan man sige, at de 
pædagogiske er noget, man tilvælger af fri lyst. 
Og på den måde er man jo ikke sådan påkrævet, 
at man skal arbejde med det. Så det kræver 
stærke fanebærere, at nogen virkelig tager det til 
sig.” – Dagtilbudsleder

Når vi kigger på resultaterne fra 2017 ift. 
oplevelsen af potentialerne ved de pædagogiske 
digitale redskaber, ser vi, som tidligere 
beskrevet, et fald til 2020. Sammenholdt med 
resultaterne fra interviewundersøgelsen kan det 
tyde på, at man i 2017 havde store forventninger 
til potentialerne ved de pædagogiske digitale 
redskaber. Men mange steder har man ikke fulgt 
op på det eller fået det prioriteret blandt mange 
andre dagsordener, der strømmer ind over 
dagtilbuddene, hvilket citaterne på 
næstkommende side bl.a. illustrerer.
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0,0% 1,6%

16,6%
9,8% 9,7%

3,2%

38,4%

24,9%
32,3%

16,1%

30,5%

42,0%
48,4%

54,8%

7,0%
11,9%

8,1%

19,4%

2,6% 5,6%
1,6% 4,8%
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Oplevelsen af, i hvilken grad henholdsvis pædagogiske digitale redskaber og 
understøttende digitale redskaber styrker den pædagogiske praksis generelt
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”Der var rigtig meget fokus på de pædagogiske 
digitale redskaber for nogle år siden, men så 
forsvandt dette fokus pludseligt. Det kom som en 
stor bølge, men der blev ikke fulgt op på det, og 
så gik det dødt.” – Dagtilbudsleder

”I kommunen har man for flere år siden besluttet, 
at alle institutioner skulle have en it-kuffert. Der 
er en konsulent tilknyttet i kommunen, som 
besøger kommunens 40 institutioner hver især 
2x3 dage om året for at inspirere os til, hvordan 
vi kan bruge det. Men det er ikke nok til, at man 
som personale lærer, hvordan man selv 
anvender de ting, som han præsenterer. Så 
skulle det mere være 3 uger i streg og så færre 
gange om året.” – Dagtilbudsleder

6.2.2.3 Der er fortsat en lang række fordele 
ved de pædagogiske digitale redskaber

Til trods for at resultaterne fra spørgeskema-
undersøgelsen peger på, at kommunerne måske 
er blevet mere skeptiske over for potentialerne 
ved de pædagogiske digitale redskaber, viser 
interviewundersøgelsen fortsat en lang række 
fordele og uudnyttede potentialer ift. at styrke 
børnenes læring, trivsel og udvikling igennem de 
pædagogiske digitale redskaber.

Flere informanter i interviewundersøgelsen 
peger bl.a. på, at en af fordelene handler om, at 
de pædagogiske digitale redskaber skal bidrage 
til at klæde børnene på til det samfund, de skal 
vokse op i med en øget digitalisering.

”Fordelen er, at man understøtter de innovative 
mennesker, vi får brug for i samfundet. Jeg ser 
nogle børn, der blomstrer helt vildt ved det. Som 
synes, det er enormt sjovt. Fordi det bliver leget 
ind. Først gør man det ene – så det andet –
lægger stemmer på osv. De [børnene] er 
megastolte af at vise deres produktioner til 
forældre.” – Dagtilbudsleder

”Det store ”hvorfor” har altid handlet om, at 
dagtilbud skal afspejle den verden, børnene 
lever i og skal vokse op i. Den verden bliver bare 
mere og mere digital, om vi vil det eller ej. Det 
handler om at skabe en dannelsesproces, som 
starter allerede i vuggestuen, ellers så får vi 
forbrugere – børn og unge – der bare forbruger.” 
– Dagtilbudsleder

Andre fordele ved de pædagogiske digitale 
redskaber, der peges på i interview-
undersøgelsen, handler om, at de kan åbne op 
for en verden, der ikke ellers ville være mulig. 
Det gælder bl.a. i forhold til at kunne sætte et 
kamera op i en fuglerede eller bruge et slange-
kamera til at kigge ned i et musehul. Men det 
gælder også om at forstå, hvordan man 
programmerer en robot til at bevæge sig.

”Jeg tænker, at med den rigtige pædagogiske 
praksis kan vi åbne nogle verdener for børnene 
og deres forældre, som de ikke ellers ville have 
adgang til, når du ser en myre under et 
mikroskop for første gang. Oplevelser, man ikke 
ville få adgang til, hvis man ikke havde et digitalt 
mikroskop – fx redekasser, hvor man over et 
forår kan følge en fuglefamilies cyklus. Det vil 
man ikke kunne, hvis man ikke har adgang til 
det. Det at lege med robotter giver børn en 
årsagsvirkningsforståelse, som de måske kun 
ser derhjemme, hvis de har en støvsugerrobot 
eller lignende.” – Dagtilbudsleder

Flere informanter peger ligeledes på fordele, der 
handler om børn i udsatte positioner, der 
igennem det digitale kan få en styrket rolle i 
fællesskabet ved fx at være den, der har en 
særlig rolle i legen. 

”Det er et godt redskab til at understøtte børn i 
udsatte positioner. Vi kan give dem nogle 
opgaver, de er gode til – og give en anden 
opmærksomhed. Fx hvis de sidder med en iPad, 
så kan han sidde med den – så er det ham, der 
bestemmer i den her leg.” – Dagtilbudsleder
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Ligeledes er der fra interviewundersøgelsen 
flere eksempler på, at de pædagogiske digitale 
redskaber kan hjælpe børn med sprog-
vanskeligheder, fx ved at bruge en tablet til at 
koble ikoner med ord igennem oplæsning eller 
ved en sangapp, hvor den samme sang kan 
synges på forskellige sprog.

”Jeg oplever, at når man arbejder med 
digitalisering ift. at øve det danske sprog eller 
øve modersmål. Der oplever jeg, at når vi kan 
vise nogle billeder, hvor det bliver understøttet af 
deres modersmål, så giver det noget – og vi kan 
hægte op på noget dansk bagefter. Det giver en 
god forståelse for barn og voksne – hvad taler vi 
om. Jeg oplever også, at det styrker 
forældresamarbejdet. Fx har vi en vaske 
hænder-sang, som dagplejeren har hentet ned 
på sin iPad. Så bliver den oversat til deres eget 
sprog, og så synger de både sangen på dansk 
og på deres eget sprog og både i dagplejen og 
hjemme hos mor og far. Det giver et fælles tredje 
for barn og forældre – og de får fornemmelsen 
af, at det er samme sang i dagplejen som hos 
mor og far.” – Dagtilbudsleder

Mange steder er der en oplevelse af, at de 
digitale redskaber skal og bør indgå som et 
redskab blandt de mange andre, der er i 
dagtilbuddene, som vi kender det med farver, 
perleplader, puslespil, LEGO, dukker osv. 
Dermed er det også vigtigt, at de digitale 
redskaber ikke anvendes som et mål i sig selv, 
men i en reflekteret pædagogisk praksis og med 
et klart formål for børnene.

6.2.3 Anvendelse af digitale redskaber i den 
pædagogiske praksis

6.2.3.1 Dagtilbuddene anvender mange af de 
samme digitale redskaber som i 2017

Når vi kigger på udviklingen fra 2017 til 2020, ift. 
hvilke pædagogiske digitale redskaber der 
anvendes i dagtilbuddene, ser vi et relativt stort 
fald på anvendelse af computere fra 78,2 pct. til 
32,7 pct. Ligeledes ser vi en stigning i 
anvendelsen af robotter fra 4,4 pct. i 2017 til 
23,7 pct. i 2020 og en mindre stigning i 
anvendelse af interaktive gulve fra 3,1 pct. i 
2017 til 7,7 pct. i 2020. Det er fortsat tablets, der 
anvendes som det primære digitale redskab i 
dagtilbuddene med en lille stigning fra 96,1 pct. i 
2017 til 97,1 pct. i 2020, hvilket stemmer godt 
overens med informanternes beskrivelser i 
interviewene.

Tablets anvendes til mange forskellige 
pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene. Det 
gælder både forskellige apps, der kan ligge på 
dem, ligesom det kan være mikroskoper, film 
eller Google, som ofte anvendes til at finde svar 
på børnenes spørgsmål.

”Fordelen er, at man har viden tilgængelig. Der 
er ikke et spørgsmål, som vi ikke kan give 
børnene svar på. Det kan understøtte nogle 
lege. Det kan give gode idéer til alt muligt, så det 
er hjælpsomt til at fylde lidt mere viden og 
interesse på tingen over for børnene.” –
Dagtilbudsleder

Nedenstående diagram viser udviklingen fra 
2017-2020 i anvendelsen af forskellige digitale 
redskaber, der anvendes i interaktion med 
børnene.
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Dagtilbudsledere 2020 Dagtilbudsledere 2017
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6.2.3.2 De pædagogiske digitale redskaber 
anvendes primært i voksenstyrede aktiviteter

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at de pædagogiske digitale redskaber primært 
anvendes i voksenstyrede aktiviteter. Således 
svarer 58 pct. af dagtilbudslederne, at de 
anvender de digitale redskaber i en voksenstyret 
pædagogisk praksis mindst én gang om ugen. 
Tilsvarende svarer 44,3 pct., at de anvender 
pædagogiske digitale redskaber i spontane/ikke-
planlagte aktiviteter mindst én gang om ugen. 
Endelig svarer 36,3 pct. af dagtilbuddene, at de 
mindst én gang om ugen anvender 
pædagogiske digitale redskaber i en voksen-
planlagt aktivitet, som børnene selv styrer. Dette 
fremgår af nedenstående diagram.

Samlet set anvendes de pædagogiske digitale 
redskaber i overvejende grad altså med afsæt i 
voksenstyrede aktiviteter, hvilket stemmer godt 
overens med resultaterne fra interview-
undersøgelsen.

”Når vi bruger det, så er det noget, som vi har 
planlagt, fx en digital dag for børnene. Det er et 
fællesskab, som de er i, så det skal være i fælles 
anvendelse. Det vil sige, at vi heller ikke bruger 
digitale redskaber som passiviserende eller som 
en pause.” – Dagtilbudsleder

”Udfordringen er, hvis børn selv får lov til at 
bestemme, og hvis man giver børn lov til at 
sidde med programmer, som stimulerer noget, vi 
ikke ønsker – og det er derfor, at det er voksen-
styret. Vi føler os forpligtet til at være kritiske. 
Det skal ikke være en måde at gemme sig fra 
verden på. Der skal også være konflikter og 
noget, som man skal forhandle om, og man skal 
bruge sit sprog og ud og bruge kroppen fysisk.”
– Dagtilbudsleder

Men flere dagtilbud peger på, som 
spørgeskemaundersøgelsen også viser, at de 
digitale redskaber også anvendes på børnenes 
initiativ, men at det mange steder ikke er noget, 
der ligger frit på hylderne som andet legetøj. 

”Der er stadig noget med, at det er dyrt – og de 
fleste ting er ikke noget, de [børnene] skal sidde 
med alene, så det hører ikke til noget af det, 
man kan tage ligesom puslespil. Vi har et 
glasskab – så det er synligt, og børn kan 
efterspørge det.” – Dagtilbudsleder

Dog peger flere informanter på, at de har et 
ønske om, at de digitale redskaber i fremtiden vil 
indgå på helt lige fod med papir og farve-
blyanter. 
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6.2.3.3 De pædagogiske digitale redskaber 
anvendes i alle aldersgrupper 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at de pædagogiske digitale redskaber anvendes 
både til de mindste børn i vuggestuen og de 
store i børnehaven. Blandt de aldersintegrerede 
dagtilbud i undersøgelsen i 2020, der dækker 
over børn fra 0 til 6 år, peger 62,9 pct. på, at 
børnene introduceres for de pædagogiske 
digitale redskaber første gang i vuggestuen, 
27,3 pct. præsenteres først for de digitale 
redskaber som 3-4-årige og 4,8 pct., når 
børnene er 5 til 6 år. Sammenlignes resultaterne 
fra undersøgelsen i 2020 med resultaterne fra 
undersøgelsen i 2017 ses der en tendens til, at 
børnene i aldersintegrerede dagtilbud 
præsenteres senere for de digitale redskaber. 
Resultater fra undersøgelsen i 2017 viser, at 75 
pct. af børnene i aldersintegrerede dagtilbud 
blev introduceret for de digitale redskaber i 0-2-
årsalderen, hvor procentandelen for samme 
aldersgruppe er faldet med 12,1 procentpoint i 
2020, hvilket er illustreret i nedenstående 
diagram.

I forlængelse heraf peger flere informanter i 
interviewundersøgelsen på, at det naturligvis er 
forskelligt, hvad der pædagogisk giver mening 
for de forskellige aldersgrupper. 

Eksempler på anvendelse af digitale redskaber 
for de 0-2-årige er bl.a. apps med sange eller 
vendespil eller en projektor til at se film eller 
danse. Men informanter nævner også, at det kan 
bruges til de små børn ift. begrebsforståelse.

”Fx har vi på en stue i vuggestuen børn med fem 
forskellige nationaliteter. Vi har brugt det til flag, 
til mad og til sprog og ”der, hvor Berit kommer 
fra, ser der sådan ud.” – Dagtilbudsleder

For de større børn åbner der sig flere 
muligheder. Her anvendes QR-koder til skatte-
jagt, slangekameraer til at filme i musehullet, 
kameraer, hvor børnene selv kan tage billeder af 
deres hverdag, robotter til at programmere, 
green screen til at optage sjove film, 
taleklemmer til at optage lyd osv. Dermed synes 
der også at være en tendens til, at de 
pædagogiske digitale redskaber anvendes mere 
differentieret for børnehavebørnene end for de 
helt små, da der er flere muligheder ift. 
anvendelse.

6.2.4 Anvendelse af de pædagogiske digitale 
redskaber ift. læreplanstemaer

6.2.4.1 Dagtilbudslederne er generelt 
positive, ift. at pædagogiske digitale 
redskaber kan understøtte de seks 
læreplanstemaer

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at dagtilbudslederne generelt er positive, ift. at 
de pædagogiske digitale redskaber kan 
understøtte arbejdet med de seks lære-
planstemaer, der er i den nye styrkede 
pædagogiske læreplan. Dog viser resultaterne 
også, at der har været et fald, ift. hvor stor en 
andel af dagtilbudslederne der svarer, at de i høj 
eller meget høj grad mener, at de enkelte lære-
planstemaer kan understøttes af pædagogiske 
digitale redskaber. Det største fald ser vi ift. 
temaet Kultur, æstetik og fællesskaber. 

Her svarede 65,9 pct. af dagtilbudslederne i 
2017, at de pædagogiske digitale redskaber 
enten i høj eller meget høj grad understøttede 
dette læreplanstema, hvor tallet i 2020 er faldet 
til 50,7 pct. Således ses samlet et fald på 15,2 
pct., jf. diagram øverst på næste side.
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Eksempler på digitale redskaber, der under-
støtter dette tema, som nævnes af informanterne 
i interviewundersøgelsen, er, når fx tablettens 
søgemaskine bruges til at få viden om andre 
lande, fx gennem billeder eller film, eller når 
Pinterest bruges til at finde inspiration til påske-
tema eller fastelavn.

Samme tendens ser vi ift. læreplanstemaet 
Alsidig personlig udvikling, hvor andelen af 
dagtilbudsledere, der svarer, at de enten i høj 
grad eller meget høj grad mener, at de 
pædagogiske digitale redskaber understøtter 
dette læreplanstema, er faldet med 13,9 
procentpoint (fra 55,1 pct. i 2017 til 41,2 pct. i 
2020), og ift. læreplanstemaet Kommunikation 
og sprog, hvor vi ser det samme fald på 12 
procentpoint (fra 71,6 pct. i 2017 til 59,6 pct. i 
2020), jf. nedenstående diagram.

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog var i 
2017 det læreplanstema, hvor dagtilbudslederne 
var mest positive ift. den digitale understøttelse, 
og til trods for at det er faldet i 2020, er det 
fortsat et af de læreplanstemaer, hvor der 
opleves det største potentiale for digital 
understøttelse, kun overgået af Natur, udeliv og 
science. Dette understøttes ligeledes af 
resultaterne fra interviewundersøgelsen, hvor 
flere informanter, som tidligere beskrevet, 
fremhæver potentialerne ift. at understøtte 
sprogudvikling for både danske og tosprogede 
børn igennem forskellige digitale redskaber. 
Nedenstående diagram viser udviklingen ift. 
læreplanstemaet Kommunikation og sprog.

Et mindre fald ser vi ift. temaet Social udvikling, 
der er faldet med 6,9 pct. (fra 54,1 pct. i 2017 til 
47,2 pct. i 2020) ift. dagtilbudsledere, der svarer, 
at de i høj eller meget høj grad mener, at de 
pædagogiske digitale redskaber understøtter 
dette læreplanstema. 

Kigger vi på læreplanstemaet Natur, udeliv og 
science, kan vi se, at 61,6 pct. både i 2017 og 
2020 svarer, at de pædagogiske digitale 
redskaber i høj eller meget høj grad understøtter 
dette læreplanstema. Dog ser vi, at lidt flere 
svarer i meget høj grad i 2020 sammenlignet 
med tal fra 2017. Dermed er Natur, udeliv og 
science i 2020 det læreplanstema, hvor flest 
dagtilbudsledere er positive over for den digitale 
understøttelse. Nedenstående diagram viser 
udviklingen fra 2017 til 2020 ift. læreplanstemaet 
Natur, udeliv og science.
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Netop temaet Natur, udeliv og science er også 
et af de læreplanstemaer, hvor flest informanter i 
interviewundersøgelsen kommer med eksempler 
på pædagogiske digitale redskaber, der 
anvendes i dagtilbuddene. Som tidligere 
beskrevet er dette bl.a. brug af mikroskoper på 
tablets, der kan forstørre dyrene i skoven og 
tage billeder med hjem. Ligesom det er 
opsætning af kameraer i fuglekassen eller 
slangekameraet, der kan stikkes ned i muse-
hullet, eller geocaching, der bl.a. bruges til at 
komme på opdagelse i naturen mv. 

Det eneste læreplanstema, hvor vi ser en 
stigning i andelen af dagtilbudsledere, der 
svarer, at de i høj eller meget høj grad oplever, 
at de pædagogiske digitale redskaber 
understøtter den pædagogiske praksis, er ift. 
Krop, sanser og bevægelse. Her er der en lille 
stigning på 0,6 pct. (fra 38,5 i 2017 til 39,1 pct. i 
2020), jf. nedenstående diagram.

Eksempler fra interviewundersøgelsen er bl.a., 
når QR-koder eller taleklemmer bruges til skatte-
jagt, eller når interaktive gulve bruges til 
bevægelse, ligesom det kan være en generelt 
øget anvendelse af bl.a. video, der bruges til at 
optage børnene og deres bevægelser. 

Samlet set kan man konkludere, at dag-
tilbuddene generelt fortsat er positive over for 
anvendelsen af digitale redskaber til at under-
støtte arbejdet med læreplanstemaerne. Men 
som vi også ser det andre steder i under-
søgelsen, er der en generel tendens til, at både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er blevet 
lidt mere skeptiske over for de digitale 
redskabers potentialer sammenlignet med 
resultaterne fra 2017.

6.2.4.2 Den nye styrkede pædagogiske 
læreplan har ikke givet anledning til ændring 
ift. anvendelse af de digitale redskaber

Som en del af interviewundersøgelsen er det 
afdækket, hvorvidt den nye styrkede 
pædagogiske læreplan har ændret 
kommunernes og dagtilbuddenes tilgang til at 
arbejde med digitale redskaber i dagtilbud, 
herunder både de pædagogiske og under-
støttende digitale redskaber. Størstedelen af 
informanterne peger her på, at den nye læreplan 
ikke i sig selv har skubbet til den digitale 
omstilling.

”Umiddelbart er min oplevelse ikke, at der er 
tænkt meget i at lave nogle digitale redskaber, 
som understøtter den styrkede pædagogiske 
læreplan. Vi har i høj grad forsøgt at 
implementere læreplanen, og vi har været 
nysgerrige på, hvad der kunne hjælpe os med 
det, men det har ikke været noget oplagt digitalt 
til at understøtte arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan.” – Dagtilbudschef

”I den pædagogiske læreplan står jo ikke, at vi 
skal lave nogle specielle forløb med fokus på 
digitale redskaber. Derfor er det heller ikke det, 
som man automatisk tænker, når man forsøger 
at leve op til den styrkede pædagogiske 
læreplan.” – Dagtilbudsleder

Mange af informanterne ser dog gode 
muligheder ved at anvende digitale redskaber til 
at understøtte de centrale elementer, der er i 
læreplanen, som fx børnefællesskaber, leg og 
læreplanstemaerne.
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”De vil gerne have, at man arbejder i små 
grupper, og at det er på børnenes initiativ, og det 
taler brugen af digitale redskaber jo lige ind.” –
Dagtilbudsleder

Flere kommuner peger ligeledes på, at de som 
led i deres planlægning af pædagogiske 
aktiviteter arbejder helt konkret med, hvordan de 
digitale redskaber kan understøtte den nye 
styrkede pædagogiske læreplan.

”Hver gang vi beskæftiger os med et 
læreplanstema, taler vi altid om inklusion ift. 
børnenes deltagelse i fællesskabet. Og vi 
spørger altid, hvilke digitale redskaber vi kan 
bringe i spil.” – Dagtilbudsleder

”Vi har lavet et samarbejde i klyngen i vores 
kommune, der har vi nogle fyrtårne ift. 
implementering af den styrkede læreplan, og her 
drøftes det bl.a., hvordan vi kan implementere 
det digitale på bedst mulige måde.” –
Dagtilbudsleder

Spørgeskemaundersøgelsen viser samtidig, at 
dagtilbudscheferne er mere positive end 
dagtilbudslederne, ift. hvorvidt de understøttende 
digitale redskaber har en positiv betydning ift. at 
fremme arbejdet med den styrkede pædagogiske 
læreplan, jf. nedenstående diagram. Her svarer 
59,7 pct. af dagtilbudscheferne enten i høj eller 
meget høj grad, mens dette for 
dagtilbudslederne er 48,1 pct.

6.2.5 Udfordringer ved anvendelse af de 
pædagogiske digitale redskaber

6.2.5.1 Der er sket en stigning på alle 
parametre ift. udfordringer med anvendelsen 
af pædagogiske digitale redskaber fra 2017 til 
2020

Helt overordnet viser resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen, at udfordringerne 
ift. anvendelsen af de pædagogiske digitale 
redskaber er steget på alle parametre, når vi 
sammenligner med resultaterne fra 2017. Dette 
underbygger ligeledes det generelle billede fra 
undersøgelsens resultater, der peger på, at både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer tilsyne-
ladende er blevet mere skeptiske ift. 
potentialerne ved de digitale redskaber 
sammenlignet med 2017. Stigningen i 
udfordringsbilledet fremgår af nedenstående 
diagrammer for henholdsvis dagtilbudschefer og 
dagtilbudsledere.
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6.2.5.2 De største udfordringer for 
anvendelse af de pædagogiske digitale 
redskaber er fortsat kompetencer og basale 
digitale færdigheder

Set ud fra ovenstående diagrammer viser 
resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, at 
den største udfordring ift. at anvende 
pædagogiske digitale redskaber, set fra både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer, handler 
om manglende kompetencer til at anvende de 
digitale redskaber i en pædagogisk praksis. Det 
svarer 64,4 pct. af dagtilbudslederne og 80,6 pct. 
af dagtilbudscheferne. 

Dernæst svarer både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer, at den næststørste udfordring 
er basale digitale færdigheder ift. håndtering af 
hardware. Det svarer 50,8 pct. af dagtilbuds-
lederne og 51,6 pct. af dagtilbudscheferne. Det 
samme billede gjorde sig gældende i 2017.

Dermed synes de største udfordringer fortsat at 
handle om kompetencer hos de pædagogiske 
medarbejdere. Dette billede bekræftes ligeledes 
i interviewundersøgelsen, hvor dagtilbudsledere 
bl.a. udtaler:

”Vi er helt nede på, at der er nogle ledere og 
pædagoger, som ikke engang ved, hvordan 
Skype virker, eller ikke kan huske deres kode til 
login. Det er der, vi nogle gange er.” –
Dagtilbudsleder

”Udfordringen er personalets manglende viden 
og dermed modvilje. Børns anvendelse er ofte 
bedre end pædagogernes, så der er også et 
kontrolaspekt, som skal håndteres i 
sammenspillet med børnene.” – Dagtilbudsleder

En udfordring, der fremhæves blandt flere 
informanter i interviewundersøgelsen, er 
ligeledes den ældre generation af pædagogiske 
medarbejdere, der ikke altid synes at have de 
samme digitale forudsætninger som yngre med-
arbejdere ift. at anvende de digitale redskaber.

”Jeg oplever, at personalet har en spirende 
interesse, og de nyansatte, der kommer til, har 
en større viden om disse ting, og de har ikke en 
frygt for at gå i gang med at anvende de digitale 
redskaber. Jeg tænker, at det mere er den ældre 
generation, som ikke er vokset op med det 
digitale, som kan være skræmte ved tanken om 
at skulle til at anvende digitale redskaber.” –
Dagtilbudschef

”Der er en it-forskrækkelse hos mange ældre 
medarbejdere. Helt ned til at de har glemt, 
hvordan man tjekker sin mail. Vi er jo lykkelige, 
når der kommer nogle unge, som siger, at det 
gør vi da bare sådan her. Det er tidskrævende, 
og den tid har vi ikke i dagligdagen.” –
Dagtilbudsleder

Det er naturligvis ikke alle steder, at man oplever 
kompetencer som den største udfordring, hvilket 
særligt er i de dagtilbud, der har prioriteret den 
digitale omstilling og er lykkedes med 
implementeringen. 
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”Jeg oplever, at pædagogernes kompetencer 
vokser hele tiden. Det er blevet en del af 
hverdagen, og vi tænker ikke over kompetencer. 
Det er bare noget, vi gør.” – Dagtilbudsleder

En anden væsentlig udfordring, der opleves af 
både dagtilbudschefer og dagtilbudsledere 
handler om tid til forberedelse. Det oplever 46,1 
pct. af dagtilbudslederne og 48,4 pct. af 
dagtilbudscheferne i spørgeskema-
undersøgelsen. Dette er ligeledes en af de 
udfordringer, der fremhæves i interview-
undersøgelsen, hvor flere informanter henviser 
til, at det er vanskeligt at finde tiden til at sætte 
sig ind i de nye digitale redskaber, og at det 
derfor ofte bliver ildsjælene, der gør det, da de 
brænder for det og dermed også bruger deres 
fritid på det.

”Udfordringen er helt klart tiden til at bruge dem. 
Som pædagog er der ikke indtænkt 
forberedelsestid. Det er der intet af. Derfor at der 
ikke er tid til at finde ud af, hvordan vi kan bruge 
redskaberne på bedste måde, for de har ikke 
tiden til at blive gode til det. Og det er en kæmpe 
ulempe.” – Dagtilbudsleder

6.2.5.3 Dagtilbudscheferne oplever, at der 
mangler fokus på de pædagogiske digitale 
redskaber hos dagtilbudslederne 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at dagtilbudscheferne oplever, som en af de 
store udfordringer, at fokus hos dagtilbuds-
lederne ift. anvendelsen af pædagogiske digitale 
redskaber er en udfordring. Det svarer 46,8 pct. 
af dagtilbudscheferne, mens kun 17,0 pct. af 
dagtilbudslederne selv mener det. 

Som tidligere beskrevet fremgår det af interview-
undersøgelsen, at anvendelsen af de 
pædagogiske digitale redskaber ikke har været 
en skal-opgave i mange kommuner, og at 
mange dagtilbudsledere samtidig oplever, at det 
ikke har været prioriteret af forvaltningen, hvorfor 
andre dagsordener har overtaget. 

”Lige nu gør forvaltningen ikke så meget. Min 
fornemmelse er, at de trækker lidt i land, fordi 
forældre er blevet mere kritiske. Jeg oplever, at 
de er gået lidt væk fra det digitale. Da vi gik i 
gang med it i børnehøjde, var der alle mulige 
ting med kasser og computerstationer, men det 
har man ikke hørt om længe. Vi har ikke 
grupper, der mødes mere osv. Det er måske 
peaket lidt. Blevet lidt mere forbudt nu (…). Hvis 
ikke kommunen interesserer sig for det og 
prioriterer det, så er det svært for os. Så kommer 
der jo nye ting, der går i stedet for noget andet.” 
– Dagtilbudsleder

Denne udfordring med forvaltningens 
manglende prioritering er dog ikke en af de 
udfordringer, som dagtilbudslederne peger på 
som væsentlig i spørgeskemaundersøgelsen. 
Her svarer kun 5,4 pct., at en udfordring er 
opbakning fra forvaltningen, mens flere 
dagtilbudschefer peger på dette, nemlig 17,7 pct. 
Til gengæld svarer 46,5 pct. af dagtilbuds-
lederne, at det er en udfordring med manglende 
økonomi, hvilket er en stigning på 12 pct. 
sammenlignet med 2017, og man kan sige, at 
hvis det ikke er prioriteret af forvaltningen, vil der 
ofte heller ikke være afsat selvstændig økonomi 
til det, og dermed vil de to ting ofte hænge 
sammen.

I takt med at anvendelsen af de pædagogiske 
digitale redskaber ikke har været en skal-opgave 
eller været prioriteret af forvaltningen, har det 
mange steder medført, at den digitale omstilling i 
dagtilbuddene er drevet af ildsjæle og dermed 
medarbejdernes motivation. I spørgeskema-
undersøgelsen er netop udfordringen med 
manglende motivation også en af de 
udfordringer, som mange dagtilbudsledere 
oplever, nemlig 48,6 pct. 
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I dette afsnit præsenteres undersøgelsens 
samlede resultater vedr. anvendelsen af de 
understøttende digitale redskaber. Temaet 
indeholder følgende afsnit:

• Opsamling på resultater og anbefalinger for 
tema 3 (afsnit 6.3.1)

• Potentialer ved de understøttende digitale 
redskaber (afsnit 6.3.2)

• Anvendelse af de understøttende digitale 
redskaber (afsnit 6.3.3)

• Udfordringer ved anvendelse af de 
understøttende digitale redskaber (afsnit 
6.3.4)

6.3.1 Opsamling på resultater for tema 3

Samlet set peger resultaterne i dette tema på, at 
både dagtilbudschefer og dagtilbudsledere er 
overvejende positive over for de understøttende 
digitale redskaber og mere positive sammen-
lignet med de pædagogiske digitale redskaber. 
Særligt positive er dagtilbudslederne og 
dagtilbudscheferne ift. mulighederne for at styrke 
kommunikationen med forældrene samt iagttage 
og følge op på børnenes læring og trivsel. Og til 
trods for at spørgeskema-undersøgelsen viser et 
fald, ift. hvorvidt de understøttende digitale 
redskaber styrker kommunikationen mellem 
medarbejdere, så lader det til, at Coronakrisen 
har haft en positiv indflydelse på netop dette. 

Resultater fra dette tema viser ligeledes, at 
dagtilbudslederne og dagtilbudscheferne er 
overvejende positive, ift. hvorvidt de under-
støttende digitale redskaber kan skabe en 
sammenhængende overgang til grundskolen. 
Dog viser resultaterne også, at der fortsat er en 
række uudnyttede potentialer heri.

Resultaterne fra dette tema viser ligeledes, at 
den største udfordring, set fra både dagtilbuds-
ledere og dagtilbudschefer, er digitale 
kompetencer, ligesom det også var gældende ift. 
de pædagogiske digitale redskaber. Derudover 
fremhæves særligt tid til forberedelse og 
tekniske udfordringer. Men en væsentlig 
udfordring, der gør sig særligt gældende i denne 
undersøgelse, er udfordringer vedr. persondata-
forordningen, der er steget væsentligt siden 
undersøgelsen i 2017.

Samlet set giver resultaterne fra temaet om 
anvendelse af understøttende digitale redskaber 
anledning til følgende opmærksomhedspunkter 
til det videre arbejde med den digitale omstilling i 
dagtilbud:

1. At der fortsat er et øget fokus på, hvordan de 
understøttende digitale redskaber kan 
bidrage til overgangen mellem børnehave og 
skoler, bl.a. ift. at overlevere viden om det 
enkelte barn. Der synes at være uudnyttede 
potentialer i forhold hertil.

2. At forvaltningen spiller en aktiv rolle ift. at 
understøtte dagtilbuddene med at over-
komme udfordringer med GDPR, så det ikke 
bliver en barriere for anvendelsen af digitale 
redskaber. I den forbindelse kan der med 
fordel udarbejdes inspirationsmateriale, der 
guider både forvaltning og dagtilbud i dette 
arbejde.

3. At forvaltningerne har et øget fokus på at 
hjælpe dagtilbuddene med tekniske 
udfordringer ift. anvendelsen af de digitale 
redskaber, så denne barriere nedbrydes.

6.3
Tema 3: Anvendelse af de understøttende digitale 
redskaber
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6.3.2 Potentialer ved de understøttende 
digitale redskaber

6.3.2.1 Dagtilbudsledere og dagtilbudschefer 
oplever generelt, at de understøttende 
digitale redskaber styrker den pædagogiske 
praksis

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser 
et mindre fald fra 2017 til 2020, ift. hvorvidt både 
dagtilbudschefer og dagtilbudsledere oplever, at 
de understøttende digitale redskaber i høj grad 
eller meget høj grad styrker den pædagogiske 
praksis generelt. For så vidt angår dagtilbuds-
lederne mente 58,5 pct. i 2017, at de under-
støttende digitale redskaber styrkede den 
pædagogiske praksis i høj eller meget høj grad, 
mens dette er faldet til 53,9 pct. i 2020. Dette 
fremgår af nedenstående diagram.

For så vidt angår dagtilbudscheferne svarede 
75,5 pct. i 2017, at de understøttende digitale 
redskaber styrkede den pædagogiske praksis i 
høj eller meget høj grad, mens dette er faldet 
ganske lidt til 74,2 pct. i 2020. 

Dog er det værd at bemærke, at procentdelen af 
dagtilbudschefer, der svarer, at de under-
støttende digitale redskaber i høj grad styrker 
den pædagogiske praksis, er steget med 9 pct., 
jf. nedenstående diagram. 

Generelt viser resultaterne fra spørgeskema-
undersøgelsen, at dagtilbudscheferne er mere 
positive over for de understøttende digitale 
redskaber end dagtilbudslederne.

Som beskrevet tidligere i rapporten peger 
resultater fra interviewundersøgelsen på, at 
netop de understøttende digitale redskaber har 
været højt prioriteret i kommunerne fra 
forvaltningens side. 

Således synes de understøttende digitale 
redskaber at have opnået en øget 
implementeringsgrad end de pædagogiske 
digitale redskaber. 

”De understøttende redskaber – når man først 
har lært at bruge dem, oplever man, at det gør 
ens job nemmere. De pædagogiske opleves 
måske som mere besværlige hos nogen 
stadigvæk.” – Dagtilbudsleder
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”Årsagen til, at mange er mere positive over for 
de understøttende digitale redskaber, er, at det 
er dem, som alle benytter sig af, og at det endnu 
ikke er alle, som benytter de pædagogiske 
digitale redskaber.” – Dagtilbudsleder

6.3.3 Anvendelse af de understøttende 
digitale redskaber

6.3.3.1 Dagtilbudslederne er blevet mere 
skeptiske over for, at de understøttende 
digitale redskaber fremmer en optimal 
ressourceudnyttelse

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
viser, at særligt dagtilbudslederne er blevet lidt 
mere skeptiske over for, hvorvidt de under-
støttende digitale redskaber bidrager til at 
fremme en optimal ressourceudnyttelse i 
dagtilbuddene. Således svarede 72,0 pct. af 
dagtilbudslederne i 2017, at de i høj eller meget 
høj grad mente, at de understøttende digitale 
redskaber fremmer en optimal ressource-
udnyttelse. Dette tal er i 2020 faldet med 28,5 
pct. til 43,5 pct., hvilket fremgår af nedenstående 
diagram.

Hos dagtilbudscheferne ses et noget mindre fald 
fra 2017, hvor 58,2 pct. svarede, at de under-
støttende digitale redskaber enten i høj eller 
meget høj grad fremmede en optimal ressource-
udnyttelse. I 2020 er dette tal faldet til 48,3 pct. 
og dermed med ca. 10 procentpoint. Dette 
fremgår af nedenstående diagram.

En relativt høj grad af respondenterne, både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer, svarer 
hverken eller, og dette billede bekræftes på flere 
måder igennem interviewundersøgelsen. På den 
ene side peger størstedelen af respondenterne 
på, at de understøttende digitale redskaber på 
mange måder letter det administrative arbejde. 
Det gælder bl.a. i forhold til ferieplanlægning, 
hvor forældre indmelder dette digitalt, ligesom 
det gælder anvendelse af data fra børnenes 
komme- og gåtider til at sikre en bedre 
ressourceudnyttelse af personalet. 
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”Vi bruger det til statistik, ift. hvor meget har 
Benjamin været her de sidste 14 dage. Vi har 
modulordning, hvor betaling følger med. Vi er 
relativt fit – så hvis vi har mistanke om, at hvis 
Benjamin har været her mere end de 20 timer, 
de har købt, så kan vi sige det. Men også børn, 
der har brug for at være der, kan vi tjekke det 
(…). Vi indførte come and go-redskaber, det var 
at frigive ressourcer til dagligdagen. Jeg ved, 
hvor meget tid de bruger på sygemeldinger fra 
forældre. Der var meget tid at spare ved at 
trykke på app.” – Dagtilbudschef

Ligeledes oplever flere informanter, at de under-
støttende digitale redskaber bidrager til at skabe 
overblik og frigøre tid til kerneopgaven.

”Fordelen ved de understøttende digitale 
redskaber er, at de giver systematik, og at 
tingene er samlet et sted. Det, at vi fx har 
Tabulex, gør, at nogle ting er meget lettere 
administrativt.” – Dagtilbudsleder

På den anden side er der fortsat kommuner, der 
oplever, at systemerne ikke taler ordentligt 
sammen, at der er tekniske udfordringer, og at 
GDPR er blevet en stigende udfordring for 
mange kommuner. Dette uddybes i senere afsnit 
om udfordringer.

6.3.3.2 Dagtilbudsledere og dagtilbudschefer 
er blevet særligt positive over for 
kommunikationen med forældrene

På et parameter er både dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer blevet mere positive over for de 
understøttende digitale redskaber til sammen-
ligning med 2017. Det gælder ift. at styrke 
kommunikationen med forældrene. Her svarer 
78,1 pct. af dagtilbudslederne, at de i høj eller 
meget høj grad mener, at de understøttende 
digitale redskaber styrker kommunikationen med 
forældre. I 2017 var dette tal 70,4 pct., jf. 
følgende diagram.

.

Det samme gør sig gældende for dagtilbuds-
cheferne, hvor 82,3 pct. svarede, at de i høj eller 
meget høj grad mener, at de understøttende 
digitale redskaber styrker kommunikationen med 
forældre. I 2017 var dette tal 70,4 pct. Dette 
positive billede bekræftes ligeledes i interview-
undersøgelsen, hvor der fremkommer flere gode 
eksempler på, hvordan de understøttende 
digitale redskaber bidrager til at styrke 
kommunikationen og dialogen med forældrene.

”I forhold til det administrative, jeg synes, at det 
er en herlig ting. Det er langt nemmere fx at nå 
ud til dagplejeforældrene og ikke skulle foto-
kopiere til forældrene. Det, der tager tid, er at få 
forældrene til at bruge det. Nu med Coronatiden 
har det været rigtig godt.” – Dagtilbudsleder

”Vi kan meget nemt og meget hurtigt formidle 
læringssituationer ud til forældrene. Alle kan og 
gør det – vi gør det hver dag. Det med lige at 
tage nogle billeder af læringssituationer. Skrive 
noget tekst med nøgleord, hvilken læring foregår 
her.” – Dagtilbudsleder

2,5%
4,8%5,1% 4,8%

11,7%

18,8%

49,7%

37,6%

28,4%
32,8%

2,6% 1,3%

Dagtilbudsledere 2020 Dagtilbudsledere 2017

I hvilken grad de understøttende digitale redskaber har 
en positiv betydning i forhold til at:

Styrke kommunikationen med forældre

I meget lav grad I lav grad Hverken eller

I høj grad I meget høj grad Ved ikke



35

En dagtilbudskonsulent fortæller ligeledes, 
hvordan det er blevet nemmere at dokumentere 
det pædagogiske arbejde og formidle det til 
forældrene sammen med børnene, så der ikke 
går tid fra dem.

”Det er nemmere at koble det pædagogiske og 
dokumentationen, uden at det giver ekstra 
arbejde, men en pædagogisk aktivitet, der giver 
mening. Pædagogerne kan gøre det sammen 
med børnene.” – Dagtilbudschef

Dog peger flere informanter på, at det er en 
udfordring, at forældrene ikke altid er gode nok 
til at benytte de digitale redskaber.

”Det afhænger af, at forældrene gør brug af det. 
Hvis forældrene ikke gør brug af det, så skal vi 
ringe rundt til den tredjedel, som ikke registrerer 
deres barn eller melder ferie ind, så er det 
pludselig udfordrende. Men hvis alle brugte det, 
så ville det gøre det hele rigtig meget nemmere.” 
– Dagtilbudsleder

6.3.3.3 De understøttende digitale redskaber 
fremmer det pædagogiske personales 
muligheder for systematisk at iagttage, 
vurdere og følge op på børnenes læring og 
trivsel

Et andet parameter, hvor dagtilbudscheferne og 
dagtilbudslederne er enige om, at de under-
støttende digitale redskaber har en positiv 
betydning, er ift. at iagttage, vurdere og følge op 
på børnegruppens læring og trivsel. I 2017 
svarede 62,9 pct. af dagtilbudscheferne, at de i 
høj eller meget høj grad vurderede, at de under-
støttende digitale redskaber havde en positiv 
betydning herfor, mens dette tal i 2020 er steget 
med 2,8 pct. til 65,7 pct., jf. følgende diagram.

For så vidt angår dagtilbudslederne svarede 
62,9 pct. i 2017, at de understøttende digitale 
redskaber enten i høj eller meget høj grad 
styrkede arbejdet med at iagttage, vurdere og 
følge op på børnegruppens læring og trivsel, 
mens dette tal er steget til 65,7 pct. i 2020, jf. 
nedenstående diagram.
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Denne positive oplevelse af de understøttende 
digitale redskaber understøttes ligeledes i 
interviewundersøgelsen. Her fortæller flere 
informanter positivt om, hvordan de bruger 
forskellige digitale redskaber til at foretage 
vurderinger af børnene og bruger dette som 
udgangspunkt for en dialog med forældrene og 
det enkelte barns udvikling. Det fremhæves 
ligeledes som en fordel, at data om børnenes 
udvikling ligger et samlet sted.

”Fordelene er, at vores mulighed for at nå 
hinanden er lettere. Derudover er det godt til at 
opsamle data og gøre data til fælles viden, så vi 
baserer vores praksis og samtalen med 
forældrene på data og ikke på synsninger (…). 
Hvis man laver en evaluering af barnet i samme 
system hver gang, så kan vi jo begynde at træffe 
data på, hvordan barnet udvikler sig, om det går 
op eller ned, så her kan vi skabe os et hurtigt 
overblik.” – Dagtilbudsleder

”Det er nemt at trække data og statistik ud. 
Meget er dog standardformularer, så det bliver 
en meget binær evaluering. Derfor skal den 
suppleres med noget kvalitativt, men den er fin 
til at snakke ud fra. Derudover er det rigtig godt, 
at vi kan have det hele samlet.” –
Dagtilbudsleder

Udover forskellige redskaber til vurdering af 
barnet har flere dagtilbud ligeledes fremhævet, 
at de anvender kameraer til at filme børnene, fx i 
deres leg, og hvad der sker.

”Vi evaluerer bl.a. på børnene ved at filme 
børnene, så kigger vi på filmene sammen 
efterfølgende for at se på reaktioner osv. Og det 
fungerer rigtig godt, fordi man får øje på børn, 
man ellers ikke ville have fået øje på før.” –
Dagtilbudsleder

En anden dagtilbudsleder fortæller, at de har 
prøvet at sætte et kamera op i garderoben, hvor 
formålet var at filme de aktioner, der finder sted i 
løbet af dagen, både mellem børn og mellem 
børn og voksne. 

Oplevelsen er, at det har bidraget til at skabe en 
udvikling hos det pædagogiske personale, at 
man har nogle meget konkrete aktioner og 
hændelser at tale ud fra, men at det også kræver 
mod hos det pædagogiske personale at lade sig 
filme og på den måde ”udstille sig selv” for sine 
kolleger.

”Vi har virkelig overskredet grænser ift. det at 
turde lade sig udstille [det pædagogiske 
personale] og tage det op. Det er virkelig noget, 
der udvikler og giver noget rigtig godt. Og øger 
gensidig tillid til hinanden.” – Dagtilbudsleder

6.3.3.4 Spørgeskemaundersøgelsen viser et 
fald ift. oplevelsen af, hvorvidt de 
understøttende digitale redskaber styrker 
kommunikation mellem medarbejdere, men 
Coronakrisen har haft en positiv indvirkning

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at der siden 2017 er sket et fald i andelen af 
respondenter, der oplever, at de understøttende 
digitale redskaber har en positiv betydning ift. at 
styrke kommunikationen mellem medarbejdere i 
dagtilbuddet. Således svarede 62,9 pct. af 
dagtilbudslederne i 2017 i høj eller meget høj 
grad til dette spørgsmål, mens dette er faldet til 
54,0 pct. i 2020, jf. nedenstående diagram.
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Tilsvarende viser resultaterne for dagtilbuds-
chefer et fald fra 2017, hvor 70,2 pct. svarede, at 
de i høj eller meget høj grad mente, at de 
understøttende digitale redskaber styrkede 
kommunikationen mellem medarbejdere, mens 
dette er faldet til 66,1 pct. i 2020, jf. 
nedenstående diagram.

Igennem interviewundersøgelsen, som blev 
foretaget umiddelbart i forbindelse med 
dagtilbuddenes genåbning efter Coronakrisen, 
fremhævede flere informanter, at nedlukningen 
af dagtilbuddene har haft en positiv betydning ift. 
at anvende de understøttende digitale redskaber 
til at styrke kommunikationen mellem de ansatte 
i dagtilbuddene og bl.a. understøtte planlægning 
og videndeling.

”Lige nu har vi fået etableret en Messenger-, 
Snapchat- og Pinterest-gruppe under Corona, så 
vi kan kommunikere formelt og uformelt med 
hinanden og sende hinanden gode idéer til 
aktiviteter og andet. Så herigennem finder vi 
faktisk gode idéer til best practice. Vi 
dokumenterer alle de forløb, som vi laver, og 
evaluerer dem på en fælles platform, sådan så vi 
kan genbruge de idéer, der virker.” –
Dagtilbudsleder

”Ift. nedlukningen er både ledere og med-
arbejdere blevet mere vilde med at bruge it. Det 
handler om den kollegiale sparring og møde-
afvikling. Man sparer bare tid og unødig snak og 
kørsel, og vores dagplejere kan pludselig have 
ny sparring med hinanden. På det kollegiale plan 
er vi rykket vildt (…). Når nøden er størst, lærer 
man også ting, man ikke troede, man skulle 
kunne. I Corona har vi holdt møder med alle 
dagtilbud. Det er helt nyt, men alles mod på det 
gør jo noget.” – Dagtilbudsleder

6.3.3.5 Der er uudnyttede potentialer ved at 
anvende de digitale redskaber til at 
understøtte overgangen til grundskole

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at både dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er 
overvejende positive over for at anvende de 
understøttende digitale redskaber til at skabe en 
sammenhængende overgang til grundskolen. 
Således svarer 63,1 pct. af dagtilbudslederne, at 
de enten i høj eller meget høj grad mener, at de 
understøttende digitale redskaber understøtter 
overgangen til skolerne, mens det gælder for 
75,8 pct. af dagtilbudscheferne, jf. nedenstående 
diagram.
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Interviewundersøgelsen bekræfter på mange 
måder denne positive opfattelse af de under-
støttende digitale redskaber. Mange kommuner 
bruger bl.a. forskellige evalueringsredskaber til 
at vurdere barnet og lade denne data følge med 
over til skolen.

”Det er blevet meget nemmere, fx sprog-
evaluering, der går videre til skolen. Hvert barn 
har egen gule mappe i Børneintra. Så vi kan 
skrive aftaler mv. om de enkelte børn. Som 
notatsystem er det også godt. Det er nemt at 
skaffe overblik over alle de ting, der er om et 
barn. Fx PPR-sager mv. ligger på barnet. 
Masser af fordele – meget nemmere. Vi har ikke 
alle de gule sedler, vi havde tidligere.” –
Dagtilbudsleder

Flere informanter peger dog også på, at 
potentialerne endnu ikke er tilstrækkeligt indfriet 
ift. at understøtte overgangen til grundskolen 
mere digitalt. Flere dagtilbudsledere henviser til, 
at der er gode intentioner, men at det ikke er 
lykkedes endnu.

”Vi blev introduceret til Kompetencehjulet, som vi 
har fået undervisning i. Der er 80 spørgsmål 
inden for læringsmålene, og alt efter hvad barnet 
kan. Så kan man se, om de er klar til skolegang, 
og hvordan barnet bedst kan understøttes 
senere. Idéen var god, men det kom bare aldrig 
til at fungere, så nu papirfører vi og holder møde 
med indskolingen omkring dette.” –
Dagtilbudsleder

”Vi arbejder med nogle ting i dagtilbuddene, som 
kan være relevante at give viden om videre til 
skolerne. Man kunne godt arbejde mere i at 
have nogle digitale løsninger, der går på tværs 
af dagtilbud og skole. Men det vigtigste er, at 
dialogen og den fælles viden om, hvordan det 
enkelte barn støttes bedst, understøttes af det 
system. Det kunne fx være overlevering af data 
fra sprogtest, fordi det har stor betydning for 
barnet, når det starter i skolen. Jeg tror, at der er 
en digital mulighed her, men vi gør ikke brug af 
den.” – Dagtilbudschef

I denne forbindelse er der ligeledes 
forventninger til, at det nye AULA Dagtilbud kan 
understøtte den digitale sammenhæng i højere 
grad, end det kan nu.

”Vi videregiver informationer, vi har nogle 
bestemte skemaer, vi udfylder på de børn, hvor 
der er noget vigtigt at overlevere – sendes på 
skolen på mail. Vi kan ikke se hinandens 
systemer. Men det bliver muligvis anderledes 
med de nye systemer [AULA].” –
Dagtilbudsleder

6.3.3.6 Understøttende digitale redskaber, der 
styrker den pædagogiske praksis

Nedenstående diagrammer viser, hvilke under-
støttende digitale redskaber der anvendes i 
dagtilbuddene, og hvor ofte de anvendes. Her 
fremgår det bl.a., at 71,7 pct. af dagtilbuds-
lederne anvender samarbejdsplatforme til bl.a. 
dialog med forældre hver dag, og sammenlagt 
81,2 pct anvender det mindst 2-4 gange om 
ugen, jf. nedenstående diagram.
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I forhold til anvendelsen af skemalægnings-
værktøjer ser vi, at 26,6 pct. anvender disse 
enten hver dag eller 2-4 gange om dagen. Dog 
ser vi også, at godt over halvdelen af 
dagtilbuddene, nemlig 58,0 pct., slet ikke 
anvender skemalægningsværktøjer, jf. 
nedenstående diagram.

I forhold til anvendelsen af vikardækning ser vi, 
at hele 78,9 pct. ikke anvender digitale 
redskaber, der kan understøtte vikardækning. 
Kun 9,7 pct. af dagtilbuddene anvender disse 
værktøjer enten hver dag eller 2-4 gange om 
ugen, jf. nedenstående diagram.

De administrative digitale redskaber anvendes 
dagligt af 46,8 pct., og sammenlagt anvender 
51,4 pct. dem mindst 2-4 gange om ugen, jf. 
nedenstående diagram.

En lidt større spredning ser vi ift. lærings-, 
trivsels- og sprogvurderinger, hvor 40 pct. af 
dagtilbuddene anvender disse enten dagligt eller 
minimum 2-4 gange om ugen, mens 21,3 pct. 
anvender dem mindst én gang om ugen, og 19,5 
pct. anvender dem nogle få gange om måneden, 
jf. nedenstående diagram.
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Ovenstående diagrammer stemmer meget godt 
overens med nogle af de potentialer, der er 
beskrevet i det foregående afsnit, hvor det også 
særligt er samarbejdsplatformene til 
kommunikation med forældrene, der er frem-
hævet som en fordel, samt det at anvende de 
understøttende digitale redskaber til at lette det 
administrative arbejde.

6.3.4 Udfordringer ved anvendelse af de 
understøttende digitale redskaber

Når vi sammenligner resultater fra 2017 med 
2020 ift. oplevede udfordringer med 
anvendelsen af de understøttende digitale 
redskaber, ser vi, at der på tværs af både 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er kommet 
en stigning i udfordringsbilledet. Det skal forstås 
ved, at flere respondenter har fremhævet flere 
udfordringer som led i besvarelsen. Dette billede 
synes at bekræfte tendensen i udviklingen fra 
2017, hvor flere respondenter er blevet mere 
skeptiske over for de digitale redskaber, i takt 
med at de er blevet implementeret i 
kommunerne. Dog skal dette ses i lyset af, at 
respondenterne både i spørgeskema-
undersøgelsen og interviewundersøgelsen er 
overvejende positive over for mulighederne ved 
de understøttende digitale redskaber generelt, jf. 
tidligere afsnit.

6.3.4.1 Den største udfordring er 
kompetencer til at anvende de 
understøttende digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis

Når vi kigger på resultaterne fra spørgeskema-
undersøgelsen, ift. hvilke udfordringer 
henholdsvis dagtilbudsledere og dagtilbuds-
chefer oplever i forbindelse med de under-
støttende digitale redskaber, kan vi se, at for 
både dagtilbudschefer og dagtilbudsledere er 
den største udfordring kompetencer til at 
anvende de understøttende digitale redskaber i 
en pædagogisk praksis. Dette svarer 61,3 pct. af 
dagtilbudscheferne og 55,2 pct. 

af dagtilbudslederne. Det samme billede gjorde 
sig gældende i 2017.

Hernæst fremhæver dagtilbudslederne de 
største udfordringer som værende tid til 
forberedelse med 50,0 pct., tekniske 
udfordringer med 45,7 pct. og persondata-
forordningen med 41,4 pct. 

De største udfordringer set fra dagtilbuds-
cheferne er, efterfulgt af kompetencer, 
henholdsvis integration mellem forskellige 
systemer og platforme med 56,5 pct., 
persondataforordningen med 50,0 pct. og 
herefter tekniske udfordringer med 46,8 pct. 
samt tid til forberedelse med også 46,8 pct. 
Nedenstående diagram viser udfordringer fordelt 
ift. dagtilbudsledere og dagtilbudschefer for 
2020.
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6.3.4.2 Udfordringer ift. 
persondataforordningen (GDPR) er steget 
markant siden 2017

Den største stigning i udfordringsbilledet fra 
2017 ser vi ift. persondataforordningen. Her 
svarede blot 7,4 pct. af dagtilbudslederne i 2017, 
at dette var en udfordring. I 2020 er dette tal 
steget til 41,4 pct. Det samme store spring ser vi 
hos dagtilbudscheferne. Her svarede 10,4 pct., 
at det var en udfordring sammenlignet med 50,0 
pct. i 2020. Dette fremgår af nedenstående 
diagrammer for henholdsvis dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer.

Resultater fra interviewundersøgelsen viser 
ligeledes, at særligt arbejdet med at 
implementere persondataforordningen er noget 
af det, som mange dagtilbudsledere og 
dagtilbudschefer har oplevet som en stor 
udfordring de seneste år.

For dagtilbuddene handler udfordringerne i 
forbindelse hermed bl.a. om det at dele billeder 
af hverdagen med forældrene.

”Vi oplever særligt udfordringer med GDPR i 
forbindelse med fotos. Både ift. hvornår vi må 
tage billeder, og hvor man må lægge dem. Ift. 
evaluering af børnene og andre ting oplever vi 
det ikke som en udfordring.” – Dagtilbudsleder
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”Vi lader ofte være med at lægge billeder op, 
fordi vi ikke har tid til at sætte os ind i nogle 
meget komplicerede regler.” – Dagtilbudsleder

Ligeledes handler udfordringerne om at dele 
information på tværs af institutionen og en 
oplevelse af, at det er tidskrævende og fjerner tid 
fra børnene.

”GDPR er en dræber. Fx indkøring af et barn i 
institutionen med alle oplysninger kan være 
omfattende, det kan være at sende et foto til 
forældre, som vi heller ikke må længere. Post-

dataforordningen, hvor man skal have hver sin 
e-mail, gør også, at vi skal bruge meget mere tid 
på at dele information på tværs af institutionen. 
Derudover gør det også, at vi ikke løbende kan 
registrere ting om børnene, men at hver 
pædagog må gøre det i den time, vi kalder 
”computertid”, de har i løbet af dagen. GDPR 
begrænser, da reglerne fjerner hænder fra 
praksis, og det kan ikke have været hensigten.” 
– Dagtilbudsleder

”GDPR er en barriere for deling af inspiration og 
viden på tværs af kommunens dagtilbud. Jeg 
kan jo ikke læse naboinstitutionens forældrebrev 
og se, at de fx laver indianertelte. Det kunne jeg 
før. Der er ikke længere læring på tværs.” –
Dagtilbudsleder

Dertil opleves det som en udfordring, at flere 
forvaltninger har begrænset dagtilbuddenes 
muligheder for selv at indkøbe bl.a. forskellige 
apps pga. sikkerhedsmæssige årsager.

”Vi kan ikke bruge iPad længere, fordi der er 
kommet sikkerhedskode på, så vi kan ikke 
downloade apps mere. Det skal gå igennem 
kommunen. Kan være dræbende at skulle søge. 
Det er kommet efter GDPR. Vi har ikke noget 
Apple-id. Før i tiden lå iPads fremme hos 
børnene, men de kan ikke længere selv logge 
ind pga. GDPR.” – Dagtilbudsleder

Der tegner sig således et billede af, at 
dagtilbuddene oplever, at de er blevet yderligere 
begrænset ift. anvendelsen af de digitale 
redskaber som følge af GDPR, og at det er et 
fokusområde, som også bør styrkes.

”Som kommune skal vi være meget bedre til at 
opbygge hjælp og setup til ledere, så opfølgning 
og standarder ift. opfølgning på GDPR er på 
plads. Måske er vi bare ikke nået dertil endnu i 
kommunerne. Opgaven med datasikkerhed har 
jo altid været der, også før vi blev digitale. Vi har 
bare ikke taget det alvorligt før GDPR. 
Selvfølgelig skal vi hjælpe lederne med det. Men 
generelt kunne det godt være et emne, vi skal 
have langt mere fokus på. Vi skal understøtte 
dagtilbuddene, så det bliver en let og nem 
tilgængelig måde at være leder og pædagog 
på.” – Dagtilbudschef

Flere steder er man dog også lykkedes med at 
overkomme barriererne for GDPR, hvilket særligt 
ses i de kommuner, hvor forvaltningen har spillet 
en aktiv rolle ift. at understøtte de enkelte 
dagtilbud.

”Vores it-konsulent har sammen med en kollega 
arbejdet med GDPR, og hvad skal man være 
særligt opmærksom på. Så de [dagtilbuddene] 
bliver støttet i det – hvordan kan de agere ind i 
det her. Det kunne være blevet en hæmsko. 
Men vi har haft en proces, hvor vi har haft et 
godt samarbejde med it-afdelingen for at finde 
ud af, når vi har de her fagsystemer, hvad 
betyder det så, ift. hvad vi skal gøre. Det er 
dødkedeligt, men meget vigtigt. Det har været en 
udfordring, hvordan kan vi servere det her meget 
tunge og tekniske på en måde for de med-
arbejdere, der har fokus på børnene. Vi har 
sparret med skolerne og dagtilbuddene. Vi har 
været rundt til alle dagtilbud for at tale med dem. 
Vi har lavet både undervisning med Google 
Meet og så et e-læringsforløb, der var opdelt 
mellem informationer og spørgsmål, de skulle 
svare på, både enkelte medarbejdere og ledere 
har været med i det. Det handler om at skabe 
tryghed, og det gælder ift. alt nyt – jo mere 
tryghed, vi kan skabe ift. det og tale åbent om 
udfordringer, jo mere sikkerhed får man i det.” –
Dagtilbudschef
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I dette afsnit præsenteres undersøgelsens 
samlede resultater vedr. kompetencer og 
inspiration til anvendelse af digitale redskaber, 
der er fremkommet på baggrund af 
spørgeskemaundersøgelsen samt de 
opfølgende telefoninterviews. Temaet indeholder 
følgende afsnit:

• Opsamling på resultater og anbefalinger for 
tema 4 (afsnit 6.4.1)

• Kompetencer til at kunne anvende de digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis (afsnit 
6.4.2)

• Inspiration, kurser og videndeling (afsnit 
6.4.3)

6.4.1 Opsamling på resultater for tema 4

Resultaterne fra dette tema peger på, at der er 
en relativt stor forskel på dagtilbudsledernes og 
dagtilbudschefernes oplevelse af, hvorvidt det 
pædagogiske personale har de nødvendige 
digitale kompetencer til at anvende digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis. Det mener 
47 pct. af dagtilbudslederne i enten høj eller 
meget høj grad, at de har, hvorimod dette kun er 
tilfældet for 19,4 pct. af dagtilbudscheferne. 

Den samme forskel gør sig gældende ift. 
oplevelsen af, hvorvidt der er tilstrækkelig 
inspiration, kursus, rådgivning mv. til rådighed ift. 
at styrke det pædagogiske personales digitale 
kompetencer. 

Det svarer 43,5 pct. af dagtilbudscheferne, at de 
enten i høj grad eller meget høj grad mener, at 
der er, mens dette kun gør sig gældende for 
24,1 pct. af dagtilbudslederne.

Dog er både dagtilbudsledere og dagtilbuds-
chefer enige i, at der ikke er tilstrækkelig 
videndeling om anvendelsen af de digitale 
redskaber i kommunale netværk.

Resultaterne peger ligeledes på, at der 
efterspørges et øget fokus på at styrke de 
digitale kompetencer blandt det pædagogiske 
personale, og at det bør foregå så praksisnært 
som muligt, så det understøtter udviklingen i det 
enkelte dagtilbud i en sammenhængende og 
koordineret indsats med deltagelse af hele 
medarbejdergruppen. 

Samlet set giver resultaterne fra temaet om 
kompetencer og inspiration til anvendelse af 
digitale redskaber i dagtilbud anledning til 
følgende opmærksomhedspunkter til det videre 
arbejde med den digitale omstilling i dagtilbud:

1. At en styrket digital omstilling i dagtilbud 
understøttes af en målrettet og højtprioriteret 
kompetenceudvikling af det pædagogiske 
personale. Dette kan både være i form af 
efteruddannelse, og at det i højere grad 
bliver en integreret del af pædagog-
uddannelsen. 

2. At kompetenceudvikling foregår praksisnært 
og tilpasset det enkelte dagtilbud og 
institutionens medarbejdere og gerne 
faciliteret af en tovholder hen over en 
længere periode, så der er rum til at afprøve 
og evaluere forskellige indsatser og 
derigennem understøtte implementeringen.

3. At der med fordel kan udarbejdes 
anbefalinger og inspiration til, hvordan de 
digitale redskaber konkret kan styrke den 
pædagogiske praksis, og som bygger på 
forskningsbaseret viden, der skaber evidens 
for de digitale redskabers positive betydning 
ift. at understøtte børnenes læring, trivsel og 
udvikling.

6.4
Tema 4: Kompetencer og inspiration til anvendelse af 
digitale redskaber i dagtilbud
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6.4.2 Kompetencer til at kunne anvende de 
digitale redskaber i en pædagogisk praksis

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2020 viser, at 
dagtilbudsledere i højere grad end dagtilbuds-
cheferne oplever, at det pædagogiske personale 
har de nødvendige digitale kompetencer til at 
kunne anvende de digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis, da 47 pct. af dagtilbuds-
lederne og 19,4 pct. af dagtilbudscheferne 
mener, at det pædagogiske personale i høj eller 
meget høj grad har de nødvendige digitale 
kompetencer. Hvilket er en procentvis forskel på 
hele 27,6 pct. Derimod er fordelingen af 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer, der 
mener, at det pædagogiske personale kun i lav 
eller meget lav grad har de nødvendige digitale 
kompetencer til at kunne anvende de digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis, næsten lig 
hinanden, da procentandelen ligger på 
henholdsvis 21 pct. for dagtilbudsledere og 19,4 
pct. for dagtilbudschefer, som illustreret i 
diagrammet til højre.

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2020 viser, at 
dagtilbudsledere i højere grad end dagtilbuds-
cheferne oplever, at det pædagogiske personale 
har de nødvendige digitale kompetencer til at 
kunne anvende de digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis, da 47 pct. af dagtilbuds-
lederne og 19,4 pct. af dagtilbudscheferne 
mener, at det pædagogiske personale i høj eller 
meget høj grad har de nødvendige digitale 
kompetencer. Hvilket er en procentvis forskel på 
hele 27,6 pct. Derimod er fordelingen af 
dagtilbudsledere og dagtilbudschefer, der 
mener, at det pædagogiske personale kun i lav 
eller meget lav grad har de nødvendige digitale 
kompetencer til at kunne anvende de digitale 
redskaber i en pædagogisk praksis, næsten lig 
hinanden, da procentandelen ligger på 
henholdsvis 21 pct. for dagtilbudsledere og 19,4 
pct. for dagtilbudschefer, som illustreret i det 
følgende diagram.

Informanterne i undersøgelsen underbygger, at 
der på tværs af den pædagogiske personale-
gruppe er stor variation i kvalifikationer og 
kompetencer, når det kommer til anvendelsen af 
både understøttende og pædagogiske digitale 
redskaber. 

Enkelte dagtilbudsledere og dagtilbudschefer 
har under interviewene udtrykt undren over, at 
viden om, hvordan de digitale redskaber 
anvendes i en pædagogisk praksis i sammenspil 
med børn, ikke er en obligatorisk og integreret 
del af den nuværende pædagoguddannelse. De 
omtalte dagtilbudsledere og dagtilbudschefer har 
i interviewene understreget, at hvis man på 
nationalt og kommunalt plan reelt ønsker at indfri 
potentialerne ved de digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis, så kan læring om de 
digitale redskaber med fordel være en integreret 
del af pædagoguddannelsen, som uddybet i 
følgende citat:
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”Hvis digitale redskaber skal have liv, så skal 
anvendelsen af digitale redskaber være en del af 
den nuværende pædagogiske uddannelse. 
Dem, der bliver uddannet nu, har det ikke som et 
tilvalgsfag, men det bør det være, hvis vi skal 
udnytte de muligheder, som det giver. Ellers 
anerkender folk ikke, at det er noget, som kan 
have en høj pædagogisk kvalitet.” –
Dagtilbudsleder

Ligeledes peger flere informanter på, at der er et 
behov for en indsats, der kan styrke de digitale 
kompetencer blandt det nuværende 
pædagogiske personale, så der skabes en 
fælles viden om, hvordan de digitale redskaber 
konkret kan understøtte den pædagogiske 
praksis, og hvilken positiv betydning det kan 
have for børnenes læring, trivsel og udvikling.

”Der er mange både yngre og ældre pædagoger, 
der er forskrækkede, og som ikke tør bruge de 
digitale redskaber. Jeg oplever blandt 
pædagoger og ledere en opfattelse af, at vi skal 
skærme børn for anvendelsen af de digitale 
redskaber, fordi de tænker, at det er noget, som 
passiviserer barnet. Men det er det bare ikke. 
Der er nemlig meget få af disse pædagoger og 
ledere, som har sat sig ind i, hvad det rent 
faktisk vil sige at anvende de digitale redskaber i 
praksis.” – Dagtilbudsleder

Sammenholdes resultaterne fra spørgeskema-
undersøgelsen i 2017 med resultaterne i 
spørgeskemaundersøgelsen i 2020, er der 9,6 
pct. færre dagtilbudsledere i 2020, som mener, 
at deres personale i høj eller meget høj grad har 
de nødvendige digitale kompetencer til at kunne 
anvende de digitale redskaber i en pædagogisk 
praksis. Helt konkret angav 56,6 pct. af 
respondenterne i 2017, at deres personale i høj 
eller meget høj grad havde de nødvendige 
digitale kompetencer, mens procentdelen i 2020 
var faldet til 47 pct.

Interviewundersøgelsen peger på, at det 
pædagogiske personale ikke er blevet mindre 
kompetente inden for de seneste tre år, men at 
faldet kan skyldes, at det digitale byder på flere 
og flere muligheder og dermed kræver 
kompetencer til at kunne håndtere og omsætte 
disse muligheder, så det giver mening i den 
pædagogiske kontekst. Der kan således være 
en tendens til, at forventningerne til det 
pædagogiske personale er steget siden 2017. 
Udviklingen i opfattelsen af medarbejdernes 
digitale kompetencer fra 2017 til 2020 er 
illustreret i diagrammet nedenfor.

6.4.2.1 Kompetenceudvikling kræver, at det 
prioriteres ift. både tid og økonomi

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
viser, at 39,3 pct. af dagtilbudslederne i 
undersøgelsen i lav eller meget lav grad mener, 
at der er tilstrækkelig mulighed for kompetence-
udvikling af det pædagogiske personale i 
relation til anvendelse af digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis. 
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Dagtilbudsledere 2020 Dagtilbudsledere 2017

I hvilken grad oplever du, at dine medarbejdere 
har de nødvendige digitale kompetencer til at 

kunne anvende de digitale redskaber i en 
pædagogisk praksis?

I meget lav grad I lav grad Hverken eller

I høj grad I meget høj grad Ved ikke
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I forlængelse heraf peger resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen på, at dagtilbuds-
cheferne i højere grad end dagtilbudslederne 
oplever, at der er tilstrækkelig mulighed for 
kompetenceudvikling. I alt mener 37,1 pct. af 
dagtilbudscheferne i undersøgelsen, at der i høj 
eller meget høj grad er tilstrækkelig med 
mulighed for kompetenceudvikling. Til 
sammenligning mener 23,4 pct. af dagtilbuds-
lederne i undersøgelsen, at der i høj eller meget 
høj grad er tilstrækkelig mulighed for 
kompetenceudvikling. Den procentvise fordeling 
er illustreret i nedenstående diagram.

Flere af de interviewede dagtilbudsledere 
understreger, at det generelt er svært at afsætte 
tid og ressourcer til kompetenceudvikling i 
dagtilbud, særligt hvis det ikke er en prioriteret 
indsats fra forvaltningen eller dagtilbuddet. Det 
bliver derfor op til den enkelte dagtilbudsleder at 
afgøre, om en given indsats – såsom styrket 
implementering og anvendelse af digitale 
redskaber i dagtilbud – bør prioriteres. 

”Generelt er det jo en overvejelse, at når vi vil 
tillære os noget nyt, så tager det tid fra børnene, 
da det ikke er en del af normeringen. Så det skal 
være, fordi man ved, at det kursus, man tager 
på, kan bidrage med en effekt. Derudover har vi 
heller ikke normering til planlægning, møder og 
ledelse, så det er et udviklingspotentiale for 
kommunen.” – Dagtilbudsleder

6.4.3 Inspiration, kurser og videndeling

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2020 viser, at 
dagtilbudschefer i højere grad end dagtilbuds-
lederne mener, at der er tilstrækkelig inspiration, 
kurser, uddannelse og rådgivning i, hvorledes 
digitale redskaber kan anvendes til at øge 
trivsel, udvikling og læring i en pædagogisk 
praksis. I alt mener 46,7 pct. af dagtilbuds-
cheferne, at der i høj eller meget høj grad er 
tilstrækkelig inspiration, kurser, uddannelse og 
rådgivning, mens kun 27,8 pct. af dagtilbuds-
lederne mener det samme, som illustreret i 
diagrammet nedenfor. 
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I hvilken grad oplever du, at der er tilstrækkelig 
mulighed for kompetenceudvikling af det 

pædagogiske personale i relation til anvendelse 
af digitale redskaber i en pædagogisk praksis?

I meget lav grad I lav grad Hverken eller

I høj grad I meget høj grad Ved ikke
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I hvilken grad oplever du, at der er tilstrækkelig 
inspiration, kurser, uddannelse og rådgivning i, 
hvorledes digitale redskaber kan anvendes til at 
øge trivsel, udvikling og læring i en pædagogisk 

praksis?

I meget lav grad I lav grad Hverken eller

I høj grad I meget høj grad Ved ikke
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I interviewene med dagtilbudsledere pointerer 
flere, at udfordringen ikke er, at der ikke 
eksisterer kurser og efteruddannelse ift. 
anvendelsen af digitale redskaber, som kan 
anvendes i dagtilbud. Det, der derimod mangler, 
er bl.a., at kurserne formidler viden om, og 
evidens for, hvordan redskaberne bør anvendes 
på rette vis, så de giver den mest optimale effekt 
ift. at understøtte børns trivsel, udvikling og 
læring, hvilket beskrives i følgende citater.

”Vi har brug for, at nogen samler alle de gode 
anbefalinger, ift. hvordan digitale redskaber bør 
anvendes, og det skal være anbefalinger, der 
bygger på valide data, så det kan anvendes i 
diskussioner i institutionerne og i kommunen, for 
der ligger altså en masse undersøgelser på 
området. Det skal bare samles til et sammen-
hængende materiale, så det kan deles til alle 
dagtilbud og gerne med praktiske eksempler. 
For vi i dagtilbuddene har ikke tiden til at 
indsamle det, og det skal jo heller ikke kun 
komme os til gavn.” – Dagtilbudsleder

”Vi kunne have gavn af et kursus i praksis-
anvendelse, og hvad redskaberne kan anvendes 
til for at styrke den pædagogiske praksis. Mange 
af pædagogerne kan ikke se, at de digitale 
redskaber kan have kvalitet ift. børnenes 
udvikling, så der er brug for noget information, 
som gør det helt tydeligt, hvad den positive 
effekt kan være. Jeg har tilbudt personalet, at de 
kan tage kurser inden for digital pædagogik, 
men det er ikke den type kurser, som de selv 
efterspørger. Vi har et hus, hvor børnene 
kommer godt afsted med de ting, som vi allerede 
gør. Derfor kan det være svært at retfærdiggøre 
over for pædagogerne, at det er en brændende 
platform.” – Dagtilbudsleder

Ligeledes efterspørges der inspirationsmateriale, 
som er mere praksisnært, så det bliver nemt og 
hurtigt at sætte sig ind i, hvordan dagtilbuddet 
kan integrere det digitale i det pædagogiske 
arbejde i sammenspillet med børnene. Her 
peger informanterne bl.a. på små film som et 
muligt medie, da information og praksis kan 
formidles simultant, hvilket uddybes i følgende 
citat.

”Vi har brug for mere inspirationsmateriale i form 
af en film, der viser, hvordan man laver et 
pædagogisk forløb, hvor man har inddraget 
pædagogiske digitale redskaber. For nu har de 
lært, hvordan de digitale redskaber fungerer. Det 
næste er så at få øje på alle de gode 
pædagogiske sammenhænge, redskaberne kan 
anvendes i.” – Dagtilbudsleder

Flere dagtilbudsledere har under interviewene 
påpeget, at den bedste form for kompetence-
udvikling er den praksisnære, som foregår ude i 
de enkelte dagtilbud, hvor det er den samlede 
medarbejdergruppe, der får styrket deres digitale 
kompetencer. På den måde opleves der at være 
en større effekt ift. den efterfølgende 
implementering og forankring. Flere dagtilbud 
har haft gode erfaringer med at få en konsulent 
fra kommunen ud i dagtilbuddet hen over en 
sammenhængende periode, hvorved viden om 
nye digitale tiltag og arbejdsgange kan afprøves 
i praksis med det samme og tilmed i det 
pædagogiske personales og dagtilbudslederens 
egen kontekst. Således understøttes det 
samtidig som en fælles indsats i dagtilbuddet, 
som medarbejdere og dagtilbudsleder gensidigt 
har kunnet støtte hinanden i at nå i mål med, 
hvilket følgende citat udfolder.

”Personalegruppen er ret nysgerrig på at bruge 
redskaberne, og det, tror jeg, er den første 
forudsætning. De synes selv, at det er 
spændende. Vi har drøftet, hvad vores fokus-
punkter for det næste år er, og her er det fx 
sciencedelen i den udvidede læreplan, som vi 
har fokus på. Her er det en konsulent, som vi får 
ud i dagtilbuddet fra kommunen, som så bliver 
en fælles ting for os alle. Det virker hos os. Det 
fælles løft virker bedre end et kursus, så vi alle 
har hørt det samme og kan hjælpe hinanden 
med at huske – fælles videndeling og praksis.” –
Dagtilbudsleder
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6.4.3.1 Der er ikke tilstrækkelig videndeling 
om anvendelse af digitale redskaber i 
dagtilbud

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 40,1 pct. 
af dagtilbudslederne og 40,3 pct. af dagtilbuds-
cheferne oplever, at der i lav eller meget lav 
grad er tilstrækkeligt fokus på videndeling om 
anvendelsen af digitale redskaber via 
kommunale dagtilbud. Resultatet peger på en 
tendens til, at både forvaltning og dagtilbud ser, 
at der er et umødt potentiale i den videndeling, 
der kan finde sted på tværs af dagtilbud via 
kommunale netværk. Den procentvise fordeling 
mellem dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er 
illustreret i nedenstående diagram.

Som tidligere beskrevet peger flere dagtilbuds-
ledere og dagtilbudschefer på, at de har oplevet 
god effekt ved kommunale netværk, der drives 
og faciliteres af kommunen i en fast kadence. 
Disse informanter understreger, at kommunen 
bør være tovholder på at facilitere og drive 
netværkene, men at det er dagtilbuddene selv, 
der skal bringe værdi til netværket ved at dele 
deres erfaringer med at igangsætte diverse 
digitale tiltag og afprøve forskellige redskaber. 

Det giver noget særligt, når dagtilbuddene 
bringer deres egne erfaringer i spil, da det gør 
det relaterbart for de andre dagtilbud, som 
deltager på netværket, hvilket uddybes i 
følgende citat. 

”Det giver rigtig god værdi, at dem, der holder 
oplæg på netværket, er daginstitutionerne selv. 
At det er den institution, der har gode erfaringer 
med noget, som viser vejen for de andre 
institutioner. Det skal være konkret og noget, der 
er nemt at omsætte, så der ikke skal så meget til 
for at gå hjem og prøve det af i sin egen 
daginstitution.” – Dagtilbudschef

Ved at flere kommuner etablerer og styrker 
indsatsen med de kommunale netværk undgår 
kommunen og dagtilbuddene, at den dybe 
tallerken opfindes flere gange i samme 
kommune, da viden bliver delt på tværs, jf. 
nedenstående citat.

”Jeg tror, at alle institutioner opfinder den dybe 
tallerken, for der er næsten ingen videndeling på 
tværs af institutionerne i kommunen.” –
Dagtilbudsleder
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I hvilken grad oplever du, at der er tilstrækkeligt 
fokus på videndeling om anvendelsen af digitale 

redskaber via kommunale netværk?

I meget lav grad I lav grad Hverken eller

I høj grad I meget høj grad Ved ikke


