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Arbejdet med den pædagogiske 

læreplan 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.” 

”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske per-

sonale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer 

understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 

2 år? 

Vi har haft et særligt fokus på betydningen af leg og hverdagsrutinerne som pædagogisk læringsmiljø. 

Ved at arbejde målrettet med legen- og prioritere den i den pædagogiske praksis, stræber vi efter at give 

legen de bedste udviklingsbetingelser. Børnene skal kunne lege uforstyrret, uden afbrydelser og med mu-

lighed for at vende tilbage til legen. Det at legen kan fortsættes og udbygges, ser vi er af stor betydning for 

udvikling af børnenes legekompetencer. Det overordnede perspektiv for denne tilgang er børneperspekti-

vet og at tage børnenes leg alvorligt. Vi skal som pædagogisk personale reflektere over, hvad børnene er 

optaget af, om vi giver dem plads til ”at lege færdigt” samt skismaet mellem planlægning og den spontant 

opståede leg, hvor børnene fortæller os, hvad de har lyst til. 

I forbindelse med perspektivet på leg har vi ligeledes haft fokus på TID, hvordan kan vi gøre os mere ”uaf-

hængige” af tiden i vores arbejde og hvad betyder det for nærvær og fordybelse. Vi skal således fortsat 

stille os selv spørgsmålet om betydningen af fastlagte tidspunkter og hvornår og hvorfor disse er vigtige 

Vi har haft et stort fokus på hverdagens rutiner som et udviklende læringsrum, hvor børnenes kompeten-

cer og selvværd styrkes. Vi har set betydningen af at prioritere – og give os god tid i garderoben, så alle 

børn oplever at mestre at tage tøj af og på - også når det er lidt besværligt og tager tid. Ligeledes ser vi, 

hvordan garderoben er med til at styrke de sociale kompetencer, fordi børnene er blevet rigtig gode til at 

hjælpe hinanden. 
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi evaluerer løbende på vores pædagogiske praksis.  Både i en struktureret form til personalemøder, hvor 

vi bl.a. evaluerer arbejdet med et fælles tema, eksempelvis eventyr. Ligeledes udspiller der sig løbende 

refleksion og evaluering af den daglige praksis i hverdagen og ved gruppemøder, planlægningsmøder 

mm. 

Vi har haft stor gavn af at anvende legemanuskripter som et pædagogisk evalueringsredskab. Denne me-

tode giver os mulighed for at rammesætte men ligeledes løbende justere og ændre ift. børnegruppen og 

børnenes perspektiver. 

Der foregår kontinuerligt evaluering og justeringer af vores pædagogiske praksis i hverdagen. Både i form 

af kollegiale refleksioner og sparring. Men også i form af ændringer i læringsmiljøerne. Således har vi ek-

sempelvis ændret brugen af legepladsen fra at grupperne dagligt skiftede zone til at grupperne har samme 

zone en uge ad gangen. Ved at observere børnene og deres brug af legepladsen så vi, at der var behov 

for at børnene kunne fortsætte legen i samme miljø i længere tid af gangen. På baggrund af disse obser-

vationer, justerede vi brugen af legepladsen. Dette falder rigtig fint i tråd med vores overordnede fokus på 

leg og styrket opmærksomhed på børnenes legemiljøer. Vi har observeret at denne justering har betyd-

ning for kontinuitet og børnenes mulighed for at vende tilbage til legen. Flere børn, kommer hurtigere i 

gang i legen og vi ser børn, der inviterer flere børn med i legen. Læringsmiljøerne understøtter et inklude-

rende børnefællesskab, der i større grad sikrer deltagelse i fællesskabet for børn i udsatte positioner, med 

legen som udgangspunkt. 

Vores faglige fyrtårn har en stor rolle i etableringen af en evalueringskultur, både ift. sparring med kolle-

gaer og ledelse men også ved at stille skarpt på betydningen af læringsmiljøer – og evalueringer af disse.    

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi anvender læreplanen som udgangspunkt for udarbejdelse af vores månedsplan. Ligeledes indgår den 

som et planlægnings- og refleksionsredskab på personale- og gruppemøder. 

Læreplanen giver anledning til refleksioner og sparring og et tilbageblik ift. vores udgangspunkt og hvor vi 

er nu. På den måde fungerer den lokale læreplan også som et evaluerende perspektiv. 
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Evaluering og dokumentation 

af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø 

 
 

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pæda-

gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø 

i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen. 

Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtil-

buddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i 

det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børneperspektivet og 

arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden 

side eksempelvis: 

 Børnegruppens trivsel og læring 

 Børn i udsatte positioners trivsel og læring 

 Tosprogede børns trivsel og læring 

 Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem 

det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51 

 

  



 

5 

 
 

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på 
erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål 
knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efter-
følgende ændrede jeres pædagogiske praksis.  

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

Vi har evalueret vores eventyrforløb, for at blive klogere på betydningen af et længerevarende forløb med 

forskellige kreative udtryk, i styrkelsen af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi var nysgerrige 

på legens drivkraft og betydning for forløbet og hvordan den kan være en inkluderende faktor, der sikrer 

deltagelsen af børn i udsatte positioner. 

 

 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Eventyrtemaet er blevet evalueret ugentligt sammen med børnene. Til samling har personalet hørt børne-

nes perspektiver i forhold til den forgangne uges arbejde med temaet. I løbet af ugen er der løbende ble-

vet opsat billeddokumentation og anvendt artefakter, relateret til det pågældende eventyrtema. Vi har haft 

samtaler med børnene, og børnene har haft indbyrdes samtaler om processen. Dette har tilsammen givet 

os et indblik i, hvorledes vi med temaet og de pædagogiske processer har understøttet børnenes trivsel, 

læring, udvikling og dannelse. Disse tiltag har løbende medført justeringer i den pædagogiske tilgang i det 

videre arbejde med forløbet. 
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Vi har set vigtigheden af visuelle og tydelige artefakter, der er genkendelige og meningsfulde for børnene. 

Vi har set at børnene løbende vender tilbage til disse og anvender dem aktivt i leg og samtaler både med 

hinanden og med de voksne. Vi så en tydelig gevinst ved brugen af artefakter til samling for at understøtte 

forløbet og det pågældende tema.  

Vi er blevet meget opmærksomme på vores rolle i forhold til at være aktivt deltagende, når et pågældende 

tema eller leg udspiler sig i hverdagen. Personalet har således opført teater for børnene, efterfølgende la-

vet dukketeater sammen med børnene og på den måde udbygget forløbet og tilgangen til temaet på bag-

grund af børnenes respons og egne erfaringer. Vi er også blevet opmærksomme på, hvor meget børnene 

selv igangsætter og udbygger med hinanden, ud fra artefakter og de voksnes guidning og deltagelse.  

Generelt har et fornyet fokus på betydningen af de voksnes deltagelse og guidning af børnene i forhold til 

leg og i brugen af et læringsmiljø, gjort os opmærksomme på betydningen af både at planlægge men også 

løbende at justere i de pædagogiske forløb. Et længerevarende forløb giver mulighed for at arbejde med 

forskellige temaer i den pædagogiske praksis men fordrer løbende justering og voksendeltagelse. 
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

Vi fik indsigt i, hvordan et tydeligt og konkret læringsmiljø kan understøtte de børn, der har brug for hjælp 

til at indgå i og igangsætte lege og understøtte legerelationer. Vi ser også vigtigheden af, at de voksne 

deltager aktivt så det bliver nemt for børnene at identificere sig med og udvikle roller. Ligeledes giver det 

nogle børn en ”tryghed” ved at være i det ”ukendte” at have en kendt voksen med.  

Evalueringen af vores eventyrtema har givet anledning til at vi arbejder fortløbende med at tydeliggøre vo-

res læringsmiljø og gøre dem fleksible, tilpasset børnegruppen, fællesskaber, interesser og lege. Det bli-

ver ligeledes et pædagogisk greb til også at hjælpe børn i udsatte positioner, fordi læringsmiljøet giver 

umiddelbar adgang til børnefællesskabet og til at afprøve roller og egne interesse – og kan samtidigt med-

virke til at være åben overfor andres deltagelse. 
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Inddragelse af 

forældrebestyrelsen 

 
 

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i 

udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. 

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen 

af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52 

 

 
 
 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 

læreplan? 

Vores FKU er løbende involveret i processen både omkring udarbejdelse og implementering og ligeledes i 

forhold til evaluering af læreplanen. FKU er blevet præsenteret for de temaer, vi arbejder med, og 

ligeledes i evalueringen af dem. Der er tale om et samarbejde baseret på dialog og input, som tages med i 

den pædagogiske praksis og eventuelle justeringer af denne.  
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Det fremadrettede arbejde 

 
 

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den 

pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en 

systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske 

personale.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

 
 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus 

på?  

Vi vil fortsat arbejde med udformningen af læringsmiljøerne gennem hele dagen, det være sig både de fy-

siske læringsmiljøer men også rutinesituationer og legen. Vi har set, hvorledes læringsmiljøer af høj kvali-

tet styrker børnenes læring, trivsel og udvikling samt deltagelse i fællesskabet.  

Vi vil fremover have et styrket fokus på børn i udsatte positioner og børnefællesskabet for at styrke alle 

børns plads i fællesskabet. Vi vil i den forbindelse arbejde med udelivet som et centralt læringsmiljø. Vi vil 

undersøge hvilke (andre) deltagelses- og handlemuligheder, udelivet giver børnene og undersøge nye 

måder og tilgange til udelivet i vores pædagogiske praksis. Vi vil endvidere arbejde primært i små grupper, 

da vi har set den store betydning det har for særligt børn i udsatte positioner ift. deres legerelationer og 

inklusion i børnefællesskabet. 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi ser, at kombinationen af den løbende daglige refleksion, strukturerede evaluering og brug af 

legemanuskripter, spiller godt sammen i etableringen af vores evalueringskultur, og vi fortsætter derfor 

med dette. Det faglige fyrtårn er en vigtig medspiller i forhold til udviklingen af vores evalueringspraksis, 

hvorfor dennes rolle som sparringspartner og faglig inspirator ønskes styrket. Dette kan blandt andet ske 

ved en gennemgående rolle til personalemøder og kontinuerlig deltagelse i gruppemøder, som skal have 

et fast evalueringspunkt på dagsordenen for at sikre den løbende evaluering af gruppernes pædagogiske 
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læringsmiljøer. Ligeledes kan vi med fordel i højere grad inddrage vores sprogansvarlige i vores 

evalueringspraksis. Sproget indgår som en væsentlig del i udviklingen af læringsmiljøerne. Ved at 

evaluere i forhold til den sproglige tilgang i læringsmiljøerne, kvalificeres vores pædagogiske praksis 

yderligere og giver os et bredere perspektiv i vores evalueringspraksis.  

 

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 

skriftlige pædagogiske læreplan? 

 

Evalueringen af den pædagogiske læreplan giver os mulighed for at stille skarpt på egen praksis, både de 

dele, vi har haft fokus på men ligeledes også, de forhold, vi skal forholde os mere indgående til. I forhold til 

at vi ønsker et større fokus på børn i udsatte positioner, vil dette perspektiv blive udfoldet i vores pædago-

giske læreplan i takt med, at der gøres nye erfaringer. Legen fremstår centralt i læreplanen men fremstil-

lingen af denne kan uddybes mere, særligt i forhold til brugen af artefakter og vokseninvolvering.  
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Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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