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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? 

Børneperspektivet – demokrati og deltagelsesmuligheder 
Sprog – med fokus på hvordan arbejder vi med at have mange og gode samtaler med alle børn, 
samt brug af sproget i konfliktløsning. 
Leg og legemiljøer 
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi har gennem hele processen under tilblivelse af den styrkede læreplan og efterfølgende 
arbejdet systematisk med det pædagogiske grundlag, samt de 6 temaer. Vi har eksperimenteret 
med forskellige metoder og modeller. I opstarten arbejdede vi med Redskab til selvevaluering og 
nu bruger vi Tegn på læring II som vores foretrukne evalueringsredskab. Vi benytter bl.a. 
Dialogkort fra EMU til processer omkring de enkelte temaer. Dette suppleres med brug af video, 
børneinterview, børnenes produkter, udsagn fra børn og forældre samt løbende refleksioner og 
kollegial- & ledelsessparring.   

Vi har fokus på udvikling af et stærkt PLF – pædagogisk læringsfællesskab og vi arbejder med 
udvikling og evaluering på såvel stue-, afdelingsmøder og pædagogisk udviklingsmøder. Den 
overordnede strategi lægges og styres af pædagogisk leder og faglige fyrtårne. 

Et eksempel på proces i fht. dokumentation og evaluering i fht. Børneperspektivet: 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi har arbejdet med inddragende processer for hele personalegruppen, hvor alle gruppe har bi-
draget til alle læreplanstemaer og temaerne i det pædagogiske grundlag. 

På modellen kan ses hvordan vi har koblet og arbejdet med de forskellige læreplanstemaer og 
pædagogiske grundlag under udarbejdelsen af læreplanen. 
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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 

 

 
 
 

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?  
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Vi har haft fokus på børneperspektivet og hvad det at have en tydelig struktur giver af 
muligheder for at imødekomme og følge børnenes interesser.  

Derudover har vi været optaget af hvordan vi sikre, at vi får styrket alle børns sprog gennem 
mange og gode samtaler med alle børn. Samt hvordan de største børn bruger sproget i løsning 
af konflikter. 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Artefakter som er produceret af børnenes undervejs i forløbende, observationer, foto, videoopta-
gelser, udsagn indsamlet fra børn og forældre samt børneinterview.   

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

 

Børneperspektiv: 

I Børnehaven har vi haft stort fokus på arbejdet med børneperspektiv og børns deltagelsesmulig-
heder. Gennem faglige refleksioner, børns og forældres tilbagemeldinger samt børnenes pro-
dukter har vi erfaret, at ved at give et barn/børns ide opmærksomhed og opsætte en struktur, der 
involverer alle børn styrkes det sociale fællesskab, børnenes interesser, involvering og nysger-
righed på hinanden samt på det at få viden omkring et specifikt emne f.eks. planeter. 

 

 

 

Det giver desuden børnene erfaring med, at de kan påvirke og har indflydelse i eget liv. Vi ser 
det har inspireret flere børn til at byde ind og efterspørger, hvornår et emne de finder interessant 
kan blive til et fælles projekt. 
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Projekterne har skabt større sammenhæng i samarbejdet mellem institution og hjem, da foræl-
drene er blevet involveret undervejs i form af, at skulle indhente viden sammen med deres børn, 
som børnene skulle bruge undervejs i projektet. 

Børnene har været meget engageret og stolte af de fælles produkter de har lavet undervejs, 
hvilke har givet anledning til mange dialog i gruppen, men også på tværs af børn og voksne 
uden for gruppen.  

Når vi pædagogisk tilrettelægger, så tid ikke bliver en styrende faktor, får børnene mulighed for, 
at nysgerrighed og interesse blomstre og børnene bliver gensidigt inspireret. 

Når ideer mødes med et ja fra de voksne er der en enorm drivkraft af nysgerrighed og initiativ 
hos børnene. Eksempelvis når vuggestuebørn gerne vil lege køkkenleg og de voksne følger de-
res ønske om at lave pasta, ris mm. Så henter vi det i køkkenet og bruger i legen og vi ser bør-
nene holder fælles fokuseret opmærksomhed over længere tid. Eller de gerne vil på løbecykler 
uden på stierne omkring børnehuset. 

 

Sprog: 

I arbejdet med at styrke alle børns sprog gennem mange og gode samtaler har der i vuggestuen 
været fokus på dialogen i samspillet i legen, måltidet som en ramme for gode samtalemuligheder 
samt hvordan vores læringsmiljøer inspirerer til dialoger. I børnehaven har fokus været på hen-
holdsvis måltidet som rammen for de gode dialoger og om hvordan de ældste børn bruger spro-
get i håndtering af konflikter via dialog. 

Vi har undervejs set, at det er af overordentlig stor betydning for kvaliteten af dialogerne og bør-
nenes mulighed for at være involveret, at børn og voksne deles op i mindre faste grupper og der 
prioriteres tid til sproglig fordybelse. Det giver mulighed for kontinuitet i dialogerne, bedre rum for 
at alle børn får plads og bliver hørt og børnene får et roligere nervesystem, som skaber øget mu-
lighed for trivsel og dermed rum for læring. Vi har eksempler på at børn på to år kan udtrykke be-
hov omkring de rammer der fungerer ”jeg leger her – det forstyrrer at.” 

Vi ser at for børn som f.eks. socialt kan være i en udsat position gør det en forskel, at de voksne 
går foran, og ved at ændre tilgang og forstørre barnets intentioner og støtte sprogligt giver det 
barnet mulighed for at finde nye veje ind i fællesskabet – den voksne har en vigtig rolle som rol-
lemodel, fortolker og oversætter. 

De voksne får bedre kendskab til de enkelte børn og dermed mulighed for at støtte og udfordre 
børnene frem mod næste udviklingstrin.  

Fokus på de voksnes rolle i forhold til italesættelse af det, der har børnenes opmærksomhed og 
at sproget støttes i forhold til at udtrykke følelser. 

Når de voksne er nærværende, åbne og lydhøre og hjælper børnene til at se intentioner hos hin-
anden og finde løsninger på konflikter bliver børnene mere aktive og spørgende til hinanden. 

Vi ser også at børnene får en større fleksibilitet og bliver bedre til at vurderer, hvad der er på spil, 
åbne for løsninger, og at ikke alt er lige vigtigt og det også er fint at kunne sige pyt. 
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De mindre grupper i kendte rammer giver børnene ro og mod til at deltage, at de voksne kan 
støtte og øve børnene i samtale/turtagning og vi ser at børnene bruger såvel det nonverbale 
som verbale sprog mere aktivt både i barn-voksen relationen, men også barn-barn imellem.  

Vi har fokus på hvilke artefakter læringsmiljøet indeholder som inspirerer og indbyder til samta-
ler. Vi bruger ofte elementer fra det virkelige liv f.eks. rigtige madvarer som en del af legen – 
kobling mellem sansning og sprog. 

1.  

 
 

 
 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

 

Børneperspektivet: Ved at tage afsæt i børnenes ønsker og interesser og forstørre det de by-
der ind med opstår en værdifuld arena i fht., at give børnene indflydelse i eget liv og erfaringer i 
fht. demokratiske processer - at kunne påvirke og lade sig påvirke. Vi vil arbejde med at videre-
udvikle en struktur og rammesætning der i høj grad tager afsæt i ønsker og interesser opstået i 
børnegruppen. Tydelige rammer frisætter mod til at bringe forslag op og muligheder for at følge 
nye ideer og initiativer. Vi vil have fokus på at have så få afbrydelser som muligt, så det bliver 
muligt at følge børnenes spor og give den fornødne tid til fordybelse og gensidig inspiration både 
mellem børn/børn og mellem børn/voksne. 

Sprog: Vi vil fremadrettet arbejde mere i mindre faste grupper, da vi oplever at alle børnene pro-
fiterer af roen, børnene får et mindre belastet nervesystem, at de tydelige rammer og den større 
tryghed i det relationelle skaber bedre mulighed for udvikling af stærke sproglige kompetencer. 
Dette vil også bliver tænkt mere bredt ind i organiseringen af dagen på ture, i aktiviteter, i fht. 
selvhjulpenhed mm. da vores evalueringer viser øget kvalitet i samværet og øget trivsel og læ-
ringsmuligheder, når vi er i mindre enheder. 

Generelt: I fht. børn i udsatte positioner vil fokus på de mindre grupper i begge afdelinger give 

bedre rammer for sammenhæng, tilknytning og inklusion for det enkelte barn. 

Der vil blive mindre justeringer i læreplanen specielt i fht. at vi fremadrettet vil arbejde med mere 
systematisk organisering af de mindre grupper. 



 

9 

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? 

 

FKU er løbende orienteret og inddraget i proces omkring udarbejdelsen af læreplanen. Vi ser det 

som en styrke at få forældreperspektivet på vores praksis og f.eks. i forhold til nye tiltag vendes 

de ofte i FKU for at få denne vinkel og synspunkter repræsenteret inden nyt implementeres. I 

forbindelse med denne evaluering har vi bl.a. haft en drøftelse ud fra spørgsmålet: 

Hvordan oplever I samarbejdet mellem hjem og børnehus omkring jeres børn trivsel og 

læring? 

-Daglig kommunikation og involvering 

- Forældresamtaler – dialogredskabet 

- Aula 
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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?  

 

Læringsmiljøer og æstetik, samt hvordan dokumentationen kan gøres til en styrke i det pædago-
giske arbejdet omkring børnenes personlige udvikling – mig i verden. 

I kraft af at vi er blevet børnehus med vækstpladser vil vi også komme til i endnu højere grad at 
arbejde med at udvikle læringsmiljøer, der favner børn i udsatte positioner. 

 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

 

Systematik og fælles afsæt til drøftelser har haft stor værdi i udvikling af det pædagogiske læ-
ringsfællesskab og er en styrke i udvikling af den røde tråd i huset på tværs af afdelingerne. 

Fremadrettet vil vi styrke indsamling af forskelligartet dokumentation undervejs, samt arbejde 
med strukturen i fht. evalueringsarbejdet og fyrtårnenes understøttende rolle i det. 
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Vi vil styrke arbejdet med Tegn på læring II og arbejde med at sikre at vi kommer i mål med eva-
lueringerne. 

 

 
 

 
 

 Forældresamtaler - dialogredskabet 

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

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Under afsnittet Børn i udsatte positioner skal vi have beskrevet, at vi er blevet dagtilbud med 
vækstpladser og hvad det betyder for vores pædagogiske arbejde. 
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