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Forord 
I Randers kommune har vi valgt atter at sætte fokus på arbejdet med de pædagogiske læreplaner� Vi ønsker at understøtte 
en udviklingsproces, så arbejdet med de pædagogiske læreplaner forbliver levende, dynamisk og meningsfuldt i de enkelte 
daginstitutioner�

Her præsenterer vi en ”8 punkts plan”, som har til hensigt at sikre systematikken i arbejdet med læreplanerne, så der kan 
arbejdes med at forfølge de gode resultater, følge op på og styrke de pædagogiske indsatser� ”8 punkts planen” skal fungere 
som et redskab til faglig udvikling hos det pædagogiske personale til fordel for børnenes læring�

Vores udgangspunkt er at få et fælles afsæt i arbejdet med pædagogiske læreplaner i Randers kommune og samtidig re-
spektere, at der kan arbejdes med læreplaner på forskellig vis� Der lægges op til, at der fortsat arbejdes kreativt og engageret 
med børnenes læringsmiljøer på mangfoldige måder�

Det har stor betydning, at den enkelte leder tager ansvaret for at tage ledelse på læreplansprocessen, samt involverer hele 
personalegruppen, så alle får ejerskab�

I arbejdet med de pædagogiske læreplaner forventes det, at daginstitutionerne tager afsæt i nedenstående ramme: Den en-
kelte institutions pædagogiske læreplan skal være sammenhængende� Det vil sige, der skal være sammenhæng mellem den 
pædagogiske læreplan, Randers kommunes visioner og værdier, Børn og Unge politikken, sektorpolitikken og aftalemål�

Den pædagogiske læreplan skal integreres i det pædagogiske arbejde� Institutionerne skal anvende de otte punkter, som  ·
præsenteres i det følgende� I den pædagogiske læreplan må der gerne fremgå flere punkter end disse otte obligatoriske 
punkter�

Den enkelte institution skal i sin pædagogiske læreplan arbejde systematisk med minimum to læreplanstemaer årligt� Det  ·
vil sige, at institutionen dokumenterer og evaluerer på mindst to temaer årligt� Over en treårig periode har man således 
arbejdet systematisk med alle seks læreplanstemaer�

Der skal arbejdes med både brede mål og med præciserede læringsmål (se side 16)� ·

Institutionen skal afrapportere første gang ved årsskiftet 2010-2011 og fremover hvert år� Afrapporteringen skal ske ved, at  ·
institutionen lægger den pædagogiske læreplan ud på sin hjemmeside� 

Forvaltningen sikrer opfølgning af den pædagogiske læreplan på det pædagogiske tilsyn�  ·

Forvaltningen vil årligt sørge for en enkel afrapportering til kommunalbestyrelsen� ·

God arbejdslyst�

På Afdeling Børns vegne 

Dorte Brøns, Børnechef
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Forældregruppen
Når forældre vælger plads i en 
bestemt daginstitution, er det 
almindeligt, at de går ind på 
institutionens hjemmeside og 
orienterer sig blandt andet i den 
pædagogiske læreplan� Foræl-
drene skal normalt ikke involve-
res i selve udarbejdelsen af den 
pædagogiske læreplan� Den kan 
for eksempel være en vigtig brik 
i at byde nye forældre velkomne� 
Nogle steder får forældrene over-
rakt et eksemplar, og lederen eller 
pædagogen knytter bemærkninger 
til hovedsigtet med den� Andre 
steder er der et resumé af den 
pædagogiske læreplan i institutio-
nens forældrepjece� 

Forvaltning og byråd
Ifølge dagtilbudsloven skal Kom-
munalbestyrelsen godkende den 
pædagogiske læreplan� I praksis 
sker dette ved, at institutionen 
lægger den pædagogiske læreplan 
på hjemmesiden, og de pædago-
giske konsulenter giver institutio-
nen tilbagemelding og bruger lø-
bende den pædagogiske læreplan 
i tilsynet med institutionerne�

Forløbet bliver tilrettelagt ud fra 
de temaer og mål, man gerne vil 
indfri både på kort og langt sigt�

Evaluering af forløb og akti-
viteter: Var de seks temaer 
dækket ind?
Når man evaluerer en bestemt 
periode eller en bestemt type 
metoder, eller en bestemt børne-
gruppe, kan den pædagogiske læ-
replan anvendes som et redskab 
til evaluering: Nåede vi rundt om 
de temaer, vi gerne ville nå rundt 
om? Er der noget, vi skal satse 
ekstra på i fremtiden? 

Forældrebestyrelsen
Lederen skal inddrage foræl-
drebestyrelsen i udarbejdelsen, 
evalueringen og opfølgningen af 
den pædagogiske læreplan� For 
eksempel er det oplagt løbende at 
drøfte den pædagogiske læreplan 
i forældrebestyrelsen� I den sidste 
ende er det dog lederens og 
medarbejdernes arbejdsredskab, 
og dem der skal kunne stå inde 
for teksten�

Anvendelse
af pædagogiske læreplaner

Det vigtigste i den pædagogiske 
hverdag er altid det levede liv i 
børnegruppen og mellem børn og 
voksne� At det er glade, velfunge-
rende mennesker, der har det godt 
med at være i institutionen� Den 
pædagogiske læreplan er både et 
internt arbejdsredskab og et ansigt 
udadtil overfor omverdenen� Den 
ligger tilgængelig på institutionens 
hjemmeside� Den kan læses som 
institutionens pædagogiske profil, 
og den kan være vidnesbyrdet om, 
at her arbejdes der fagligt bevidst� 

Som ansat i en daginstitution i 
Randers Kommune kan man 
arbejde med pædagogiske lære-
planer i mange forskellige sam-
menhænge�

De mange dagligdags handlin-
ger og aktiviteter med børnene
Når man skal tænke fremad i 
forhold til dagligdagens mange 
små hændelser og aktiviteter, for 
eksempel børnenes ophold på 
badeværelset, spisninger, højtlæs-
ninger, skolegruppen, og så videre 
– så er den pædagogiske læreplan 
et nyttigt redskab til at sikre, at 
man ”når rundt om” det enkelte 
barn og børnegruppen, ved hjælp 
af læreplanens temaer� Der er 
læring i alle hverdagens aktiviteter� 

Forberedelse af 
pædagogiske forløb
Når der skal forberedes projekt-
lignende forløb, for eksempel at 
arbejde med ”skrald” i nogle uger, 
eller med ”børnenes sprogbrug 
overfor hinanden”, eller med at 
lave tegninger og skulpturer af 
sig selv – så er den pædagogiske 
læreplan med de seks temaer, 
læringsmål m�m� helt uundværlig� 

Vigtigst er, velfungerende mennesker, der har det godt med at være i institutionen…
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roller, ansvar og opgaver 

I det løbende arbejde med den pædagogiske læreplan er det lederen, der leder processen og sikrer, at den pædagogi-
ske læreplan bliver formuleret og er tilgængelig� Han/hun er den naturlige tovholder, og det er væsentligt i processen at 
inddrage personalegruppen� God og dynamisk ledelse af arbejdet med den pædagogiske læreplan foregår i aktiv dialog 
med medarbejderne, børn og forældre� Pædagogerne har dog i processen et særligt ansvar i kraft af deres uddannelse, 
kompetencer, viden og erfaring� Lederen skal sikre, at medarbejderne inddrages i det løbende arbejde med udvikling af 
læreplaner, så der skabes ejerskab og med ansvar for, at læreplanen lever i praksis� Lederen har derfor en særlig rolle, 
der består i at gå forrest og tage de nødvendige initiativer, som sikrer at læreplanen giver mening� Arbejdet med at lave 
den pædagogiske læreplan sætter lederen i en særlig position, da han/hun skal have blik for at få integreret tiltag såsom 
BMV, sprogvurdering og aftalemål, så de naturligt bliver en del af arbejdet med læreplanerne� Lederen skal gøre brug af 
den viden, engagement og faglighed, som ligger i personalegruppens potentiale, så der løbende tilføres ny viden og nye 
perspektiver i arbejdet med læreplanen�

Lederen er tovholder (brug Randers-reb ) ... i aktiv dialog med medarbejderne, børn og forældre.
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 – kort sagt – 8 punkter

Disse 8 punkter er en disposition 
til den skriftlige pædagogiske 
læreplan i Randers Kommune� 
Det er vigtigt, at leder og medar-
bejdere sammen gennemarbejder 
de 8 punkter, så alle får ejerskab 
til planen� 

Det handler om i alt otte punkter� 
På disse to sider præsenteres de 
i sammenhæng� På de følgende 
sider uddybes hvert enkelt af dem

6.  Pædagogiske metoder og aktiviteter der kan 
lede til indfrielse af læringsmålene 

Der må i læreplanen være eksempler på, hvilke meto-
der og aktiviteter der anvendes i hvilke situationer for at 
indfri læringsmålene� For eksempel at male, læse højt 
eller bygge drager� Og når man går i gang med at bygge 
drager, bruger medarbejderne bestemte pædagogiske 
metoder, baseret på dagtilbuddets værdier, pædagogiske 
principper og læringsforståelse�

7. Børn med særlige behov 
Børn med særlige behov er de børn, som har behov for en særlig 
tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer� I 
den pædagogiske læreplan skal den særlige indsats baseres på en 
inkluderende tilgang� Det indebærer blandt andet, at der er fokus 
på at understøtte børnenes deltagelse i læringsfællesskaber� 

8.  Det løbende arbejde med dokumentation og 
evaluering

Dokumentation: Det vil på den ene side sige, at man 
formidler den pædagogik, man praktiserer, for eksempel 
til forældrene� Dokumentation er på den anden side 
også at indsamle data om den pædagogiske praksis for 
at belyse (evaluere), om de pædagogiske aktiviteter og 
metoder leder frem mod de pædagogiske læringsmål�  

Evaluering: Det vil sige en systematisk vurdering af, om 
den pædagogiske indsats bidrager til at indfri de opstil-
lede mål – hvad enten dette nu er for en enkelt aktivi-
tet, for flere metoder eller for læreplanen som helhed� 
Evalueringens resultater er et væsentligt redskab til at 
justere den pædagogiske praksis fremadrettet�
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1. Evaluering af nuværende læreplan 
Start med at evaluere hvordan I indtil nu har arbejdet 
med den pædagogiske læreplan: Hvad har været 
godt i forhold til den pædagogiske læreplan? Hvor 
er den pædagogiske læreplan en hjælp i det daglige 
pædagogiske arbejde? Er noget af indholdet forældet?  
Resultatet af evalueringen kan præge arbejdet med 
de følgende syv punkter�

2. Dagtilbuddets værdier 
Næsten alle dagtilbud har beskrevet deres 
værdier, men måske skal de genopfriskes 
og rettes til� Den enkelte medarbejder 
må være afklaret i forhold til: Hvad skal 
vores dagtilbud kendes på – hvordan ser 
det gode børneliv ud i netop vores dagtil-
bud? Hvad er af værdi for os?  Eksempel: 
Glæde, tillid og medbestemmelse�

3. Dagtilbuddets pædagogiske principper 

Pædagogiske principper er de grundlæggende ret-
ningslinjer for det pædagogiske arbejde� Pædagogiske 
principper indeholder ikke konkrete handlingsanvisnin-
ger, men angiver retningen for det daglige pædagogiske 
arbejde� For eksempel at inddrage børnenes perspek-
tiver, fremme børnenes nysgerrighed, og/eller deres 
selvhjulpenhed� Principperne skal hænge sammen med 
værdierne�

4. Dagtilbuddets læringsforståelse 
Bag alt pædagogisk arbejde ligger en 
forståelse af, hvordan børn lærer� Det er 
derfor vigtigt at beskrive dagtilbuddets 
læringsforståelse� Det er af stor betydning, 
at I finder frem til en forståelse af læring, 
som hviler på jeres egne pædagogiske 
overvejelser� Hvornår og hvordan lærer 
børn? Beskriv gerne ud fra eksempler�5. De pædagogiske læringsmål 

De pædagogiske læringsmål ligger i forlængelse 
af læringsforståelsen og er en forudsætning for at 
vurdere, om man opnår det, man vil�  Ud fra dem kan 
man genoverveje den daglige praksis� Målene kan 
være brede, eller de kan være mere specifikke� Fører 
det, vi gør i hverdagen, til de mål, vi havde for det? 
For eksempel for læreplanstemaet natur og natur-
fænomener: At opleve og beskrive sne, regn, storm, 
solskin, gråvejr, jord, ild, vand, luft, skelne mellem 
størrelser osv� 

 … hvordan ser det gode børneliv ud i netop vores institution?
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Eksempler
Eksempel 1:

Da institutionen for 5 år siden startede med at arbejde med den pædagogiske 
læreplan, foregik det først og fremmest via forskellige projekter, hvor alle seks 
læreplanstemaer blev forsøgt aktiveret på én gang�

Ved evalueringen bliver det tydeligt, at det grundlæggende har været positivt 
at arbejde med læreplaner, fordi man nu har fået fælles begreber, og fordi det 
har fremmet, at personalet er mere bevidst om børnenes læring� Man har dog 
samtidig erfaret, at det er for uoverskueligt at have lige stor fokus på alle seks 
temaer hele tiden� Fremover vil man koncentrere sig om to eller tre temaer ad 
gangen� Man vil heller ikke længere kun arbejde med den pædagogiske lære-
plan i specielle projekter men i endnu højere grad satse på de daglige aktiviteter 
med børnene� For eksempel er der masser af sprog, sociale kompetencer, krop 
og bevægelse i aktiviteter i garderoben�

Eksempel 2:

Lederen iagttager på et tidspunkt, at arbejdet med læreplanerne er for stil- ·
lestående og at læreplanerne ikke ”lever i praksis”�

Processen i 1� generationslæreplaner var, at alle lige skulle finde frem til en  ·
(fælles) forståelse af, hvad en pædagogisk læreplan overhovedet er�

Der iværksættes derfor på lederens initiativ en generel evaluering, hvor alle  ·
bidrager med eksempler på: Hvad er læring, og hvor finder læring sted?

1� Evaluering af nuværende 
 pædagogiske læreplan 

Det vil sige…
���at man i personalegruppen må 
starte med at beskrive og vurdere 
de erfaringer, man indtil nu har 
haft med at arbejde med pæ-
dagogiske læreplaner� Vi havde 
nogle bestemte ideer eller mål 
med dette arbejde – i hvilken grad 
er de blevet indfriet? Hvad er vi 
lykkedes med – hvad er vi endnu 
ikke lykkedes med? 

Denne evaluering skal man holde 
fast i, så man i det videre arbejde 
kan lære af erfaringerne og justere 
sit arbejde med de pædagogiske 
læreplaner�
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Forslag til proces i personalegruppen

For eksempel:

A) Inden personalemødet:  

Alle har et eksemplar af den aktuelle pædagogiske læreplan� Lederen har  ·
forberedt et arbejdspapir med spørgsmål vedrørende det hidtidige arbejde 
med denne� 

Forslag til arbejdsspørgsmål: Hvordan synes vi, at den pædagogiske lære- ·
plan gør nytte i arbejdet med børnene? Hvordan bruger vi den pædagogiske 
læreplan i hverdagen? I forhold til børnene?  I forhold til kolleger? Hvordan 
hænger den pædagogiske læreplan sammen med praksis? Er de opstillede 
mål konkrete og målbare nok? Hvad trænger til at blive pudset af - og hvor 
er den pædagogiske læreplan i orden? 

B) På personalemødet: 

Personalet deler sig op i nogle mindre grupper, for eksempel 3 eller 4 i hver,  ·
enten stueopdelte eller på tværs af stuerne� Tip: Lederen er ikke med i en 
gruppe� Hun skal ”holde afstand” for bedre at kunne invitere personalet til 
refleksion med gode spørgsmål og kommentarer�

Opgaven er først at definere, hvad de oprindelige intentioner var med den  ·
pædagogiske læreplan i denne institution – ud fra de eksisterende skriftlige 
formuleringer og ud fra ”ånden”� Gerne delt op i nogle af de samme punk-
ter, der indgår i 8-punktsmodellen�

Dernæst samles man og fremlægger for hinanden� Der skrives på tavle� Til  ·
sidst gøres op, hvad de generelle erfaringer har været med læreplansarbej-
det� 

C) Efter personalemødet:

Lederen renskriver efter mødet et referat og deler det ud til hver enkelt  ·
medarbejder� 

Lederen sikrer, at diskussionerne føres videre i den fortsatte udvikling af  ·
den pædagogiske læreplan� 

Har man for eksempel haft en  ·
brugbar forståelse af læring hos 
børn?  Har man undervurderet 
betydningen af relationer for læ-
ring? Har målene været tydelige 
nok? 

Processen munder ud i et  ·
forløb, hvor der bliver udarbejdet 
årsplaner med læringsmål for 
de 3-4 årige og de 5-6 årige – et 
meget spændende og udvik-
lende forløb for alle�

Der opsættes nu mål for læring�  ·
Pædagogen reflekterer over læ-
ringsprocesser igennem SMTTE 
model, dokumentation og evalu-
ering�

Læreplanerne fremlægges på p- ·
møder� På den måde får lærepla-
nerne liv, og læringsprocesserne 
udvikles   der sættes nye mål… 
dokumenteres… evalueres…

(Fra ”Skovly”, Randers)

… i endnu højere grad satse på de daglige aktiviteter med børnene.
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Eksempler
Eksempel 1:

Dagtilbuddet skal danne rammen om en hverdag, hvor børn såvel som voksne 
føler sig hjemme, og får mulighed for at udfolde sig i en varm og menneskelig 
atmosfære i et kreativt fællesskab� For at skabe denne atmosfære har vi fokus 
på tre værdier: 

Glæde: Børnene mødes af glade, engagerede voksne, når de møder op i 
institutionen� Børnene oplever positiv vejledning, og dagligdagen krydres med 
sjove og overraskende input�

Tillid: Vi er åbne overfor og tager den andens perspektiv� Vi respekterer og aner-
kender hinandens faglighed og roller� Gensidig fortrolighed er en selvfølge for os�  
Børnene mødes af en åbenhed overfor deres udspil og initiativer, og medarbej-
derne justerer sig efter børnene� 

Medbestemmelse: Børnene inddrages i at tage beslutninger i hverdagen� På 
denne måde oplever børnene, at deres inddragelse får betydning og anerkendes� 

Eksempel 2: 

De værdier, der kendetegner os, er: tryghed, tillid, omsorg og nærvær� Det be-
tyder, at alle, uanset hvilken baggrund de har, kan forvente, at vi møder dem 
med et åbent sind, at vi er ærlige og snakker til hinanden i en ordentlig tone, 
og at hver enkelt behandles og respekteres, som de mennesker de er, og med 
de forudsætninger, de har� Vi synes, det er vigtigt, at hvert barn kan udvikle 
sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad 
har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med?

(Fra ”Stjernehuset” i Randers).

2� De pædagogiske
 værdier 

Det vil sige…
��� de grundlæggende styrende 
pejlemærker i hverdagen, og det 
der er vigtigt og ønskværdigt for 
os som mennesker� Værdierne er 
meget væsentlige for oplevelsen af 
fællesskab i den enkelte dagin-
stitution og værdierne skabes og 
vedligeholdes løbende af ledelse 
og medarbejdere, forældre og 
børn� Værdierne handler for 
eksempel om, hvordan det gode 
børneliv ser ud i netop vores dag-
institution� Værdierne bliver ideelt 
oplevet som meningsfulde ønsker 
til, hvad der gør netop denne dag-
institution til en god daginstitution�
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Forslag til proces i personalegruppen

Individuelt� Brug 10 minutter til kort at beskrive det mest succesfulde i dit/jeres arbejde inden for de sidste uger� Helt 1� 
konkret: Hvor det fandt sted, hvornår det fandt sted, og hvem der deltog�  

Interview i grupper, ca� 30 minutter� Én interviewer, én fokusperson og én der tager notater� Interview hinanden på skift� 2� 
Spørg nysgerrigt ind til de succesfulde situationer: Hvad viser, at det var en succes? 

Drøft i de små grupper hvilke 3� værdier I kan se i de succesfulde historier� Ca� 30 minutter� Kan gøres ved at udfylde 
sætningen: Det er i eksemplerne værdifuldt for os at   Er sætningen meningsfuld, er der tale om en værdi� 

Skriv værdierne på flipover og sæt dem op på væggen� Nogle værdier vil sandsynligvis overlappe hinanden og være 4� 
gentagelser – lad dem stå� Ca� 10 minutter�

Diskussion i nye grupper à 5-6 personer� Ca� 45 minutter� Drøft kort hvad I mener, kendetegner god pædagogik i dag� 5� 
Hvilke værdier er særligt vigtige som en forudsætning for den gode pædagogik?

Hver gruppe skriver maksimalt 5 værdier på flipoverpapir, som sættes op i lokalet� Der vil højst sandsynligt være over-6� 
lappende værdier og gentagelser – lad dem stå� Ca� 10 minutter�

Alle deltagerne kan nu sætte en streg ud for de tre værdier, de finder, er de vigtigste� Nu har man en første kortlægning 7� 
af dagtilbuddets værdier, og fordi det kun i sidste ende er tre, er de nemme at huske og praktisere�

Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med?
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PLR83� Pædagogiske  
 principper 

Eksempler
Eksempel 1:

”Institutionen tager afsæt i ”De Mange Intelligenser”, samt Reggio Emilia� 
Dagligdagen er tilrettelagt således, at børnene selvstændigt og i grupper hver 
dag indgår i planlagte læringsforløb – der er et fast årligt emne som varierer – 
vi opdaterer og implementerer metoder i vores daglige rytme og skaber grund-
lag for børns læring og udvikling i relation til deres og samtidens behov” 

(Fra ”Tagrenden” i Randers Kommune).

Eksempel 2:

Vi arbejder på tværs af stuegrupper og blander børn og voksne efter behov� 
Vi arbejder i et åbent miljø, både konkret og i overført betydning� Det bety-
der åbne døre, så børnene frit kan bevæge sig i hele huset, men også fælles 
ansvarlighed for arbejdet og åbenhed over for udvikling, forandring og forskel-
lighed� For os er åbne døre et nøglebegreb, et symbol, der karakteriserer og 
beskriver, hvad vi vil med vores arbejde, og som udtrykker den fælles forstå-
else for pædagogikken i vuggestuen”

(Fra Artillerivejens vuggestue, Københavns Kommune).

Eksempel 3:

Dette er et eksempel på et pædagogisk princip, som bygger på en værdi: 

Værdi: ”Vi sætter fokus på at passe på naturen”

Princip: ”Stjernehuset er indrettet med kompostbeholder� Vi sorterer vores affald 
både efter madpakker og andet, der skaber skrald, i store skraldespande�”

(Fra Stjernehuset Randers Kommune)

Det vil sige…
���at de pædagogiske principper 
er en beskrivelse af de grundlæg-
gende retningslinjer for den en-
kelte daginstitutions pædagogiske 
arbejde� Der kan f�eks� arbejdes 
med principper for, indretning, 
inddragelse af børnenes perspek-
tiver, læringsmuligheder, den 
voksnes rolle, tilgang til konflikter�

Eksempel: Hvis selvhjulpenhed er 
en værdi, er det væsentligt at se 
på principperne for placering af 
lege og læringsmaterialer, hvordan 
og hvornår  børnene skal kunne 
bruge dem, og hvordan  de voks-
nes rolle generelt skal være� De 
pædagogiske principper baserer 
sig på de pædagogiske værdier - 
se afsnit 2�   
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PLR8
Forslag til proces i personalegruppen

Drøft i små grupper 1� hvilke pædagogiske principper (retningslinjer) I finder, det pædagogiske arbejde bør baseres på� 
Tag udgangspunkt i jeres pædagogiske værdier�

I de små grupper: Skriv en liste over de principper I er kommet frem til�2� 

I de små grupper: Begrund 3� hvorfor hvert enkelt princip er vigtigt�

I plenum: Sæt alle principperne, grupperne er kommet frem til, op på flipover papir�4� 

Drøft i plenum 5� hvilke pædagogiske principper, der især skal gælde for arbejdet med de pædagogiske læreplaner i jeres 
dagtilbud�

Drøft i plenum 6� hvordan det vil virke på børnene, at det et netop de valgte principper, der skal arbejdes ud fra�

Sprog – krop og bevægelse – socialt samvær – minimum  tre læreplanstemaer i sving på én gang!
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PLR8
Eksempler
Eksempler på overvejelser i forbindelse med læringsforståelse. 

”Børn lærer i alle de situationer, de gennemlever i løbet af en dag� Børn fra 
0-3 år suger viden og kunnen til sig med alle sanser, når deres omgivelser er 
trygge og stimulerende� Det er det, vi ser som vores opgave at sikre� At der er 
kvalitet og alsidighed i de læringsmiljøer, børnene oplever i vuggestuen� Nogle 
læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte, nogle vil barnet tage 
initiativ til, og i andre er det den voksne, der er igangsættende” (citat fra en 
vuggestue). 

”I børnehaven sker børns læring gennem en vekselvirkning imellem tilrette-
lagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg� Vi tager udgangspunkt i 
det, der optager børnene i dagligdagen og tilrettelægger ofte aktiviteterne efter 
det� Det er samtidig vores opfattelse, at det, de voksne er engagerede i, ofte 
tiltrækker børnene� På denne måde er der samspil mellem voksen- og barne-
perspektiv” (citat fra en børnehave).

4� Læringsforståelse 
 

Det vil sige…
…at der er en fælles forståelse i 
institutionen af, hvordan, hvornår 
og i hvilke sammenhænge børn 
lærer� Læring kan beskrives som 
en proces, hvor børn tilegner sig 
viden, kunnen og færdigheder 
gennem de erfaringer, de gør sig 
ved at deltage og bidrage i sam-
spil med andre� Ethvert barn er 
medskaber af sin egen læring, en 
læring som personalet skal støtte, 
guide og udfordre, hvad enten 
der er tale om planlagte aktiviteter 
eller spontant opståede situatio-
ner� Det er derfor en udfordring at 
skabe udviklende læringsmiljøer 
i samspillet mellem barnets egen 
aktivitet og den voksnes tilgang� 
Det målrettede arbejde med børns 
læring er afgørende for udvikling af 
deres potentialer og kompetencer�
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PLR8
Forslag til proces i personalegruppen

Først vælges 4-5 betydningsfulde situationer fra jeres hverdag� For eksempel modtagelsen om morgenen, måltiderne, 1� 
forskellige legesituationer ude og inde, lege i små grupper, kønsdifferentierede lege, planlagt tur eller et planlagt forløb�

Dernæst diskuteres situationerne i mindre grupper ud fra spørgsmålene:2� 

A� Hvad lærer børnene?

B� Hvordan lærer de det, de lærer?

Undersøg hvilken læringsforståelse der ligger bag jeres beskrivelser i spørgsmål 2: Hvad forstår vi egentlig ved begrebet 3� 
læring i vores dagtilbud?

For at åbne for diskussionen kan I for eksempel diskutere, hvor meget I lægger vægt på:

øvelse og træning? ·

barnets egen udforskning?  ·

at barnet er en aktiv initiativtager i situationerne? ·

formidling af ”boglig” læring? ·

at læring er præget af kropslig udfoldelse?  ·

direkte læring i den betydning, at I formidler noget til barnet? ·

indirekte læring - det vil sige, barnet erfarer og lærer ved at være en del af situationen? ·

at nogle gange lærer børnene af den voksne, andre gange af de andre børn, eller af materialerne? ·

at læring tager udgangspunkt i planlagte forløb? ·

at læring tager udgangspunkt i børnenes egen kreative skaben?  ·

at læring tager udgangspunkt i barnets aktuelle kompetencer - det barnet kan uden hjælp lige nu? ·

at læring tager udgangspunkt i det, I ved barnet er lige ved at kunne - I hjælper for eksempel barnet med det, det  ·
endnu ikke helt kan alene?

læring finder sted i miljøer, der er planlagt med henblik på læring?  ·

at dagtilbuddet er et læringsmiljø? ·

at den læring, der foregår, er meningsfuld for barnet? ·

at nogle gange lærer barnet noget helt andet end det, vi tilsigtede, det skulle lære ·

4�  På baggrund af diskussionen under punkt 3 nedsættes en arbejdsgruppe, som skriver de forskellige udsagn fra grup-
perne sammen til en kort læringsforståelse, så den kan indgå i den pædagogiske læreplan�

Engagerede børn lærer bedst
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PLR85� Pædagogiske
 læringsmål  

Eksempler
Eksempler på brede mål i forhold til læreplanstemaet sprog: 

Målet er, at børnene kan:

give udtryk for behov og ønsker overfor andre ·

eksperimentere med sprogets udtryksformer ·

bruge sproget til konfliktløsning ·

fortælle historier  ·

 anvende sproget aktivt, så de får viden om deres omverden ·

Eksempler på BREDE MÅL i forhold til læreplanstemaerne krop og bevægelse, 
kulturelle udtryksformer og sociale kompetencer: 

Børnene skal udvikle motoriske kompetencer, styrke udholdenhed og bevæge-
lighed�

Børnene skal udvikle deres sansning i naturen�  ·

Børnene skal lære at håndtere forskellige materialer og redskaber� ·

Eksempler på BREDE MÅL i forhold til læreplanstemaerne sociale kompetencer, 
natur og naturfænomener:

Børnene skal blive bevidste om, hvor skraldet forsvinder hen, og de skal  ·
kunne se det og samle det op i naturen� 

Vi vil lære børnene om kompostbunker,  om hvad naturen selv kan klare, og  ·
hvad vi skal rydde op i naturen� 

(Fra Stjernehuset, Randers Kommune)

Eksempel på PRÆCISEREDE MÅL i forhold til læreplanstemaerne natur og 
naturfænomener:

Børnene lærer at kende forskel på forskellige fugle, såsom: Solsort, gråspurv,  ·
skade, måge (og mange flere)

Børnene lærer at kende til de forskellige fuglestemmer ·

Børnene lærer om at hjælpe fuglene om vinteren ved at sætte foder ud til dem ·

(Skovly Børnehave, Randers) 

Det vil sige…
���at når man har defineret sin 
læringsforståelse (se afsnit 4), kan 
man opstille pædagogiske lærings-
mål for de enkelte aktiviteter og 
forløb� Overvej hvilke egenskaber, 
færdigheder og kompetencer, som 
alle i en bestemt børnegruppe skal 
styrke eller udvikle i forhold til de 6 
læreplanstemaer�  

Læringsmålene udtrykker det, som 
dagtilbuddet ønsker at opnå – så 
der er overensstemmelse mellem 
dagtilbuddets værdier og pædago-
giske principper� Læringsmålene 
skal senere bruges, når man skal 
evaluere� Fører det, vi gør i hverda-
gen, til det, vi gerne ville opnå?  

DE BREDE MÅL er relevante at 
arbejde med i forhold til de mange 
hverdagssituationer i daginsti-
tutionen� Det kan også være en 
overordnet beskrivelse af arbejdet 
med et enkelt læreplanstema� Er 
der en ”god stemning”? Ro, har-
moni, udfordring, taler vi ordentligt 
til hinanden, og så videre�  Det 
kan være vanskeligt at måle det 
helt præcist, men det er vigtigt at 
have dialoger om det og foretage 
løbende vurderinger af det�  Man 
kan for eksempel bruge praksis-
fortællinger til belysning af det (se 
under afsnit 7)�

DE PRÆCISEREDE MÅL angiver 
pædagogikkens retning for de 
enkelte børn eller børnegrupper 
i en given periode� Målene kan 
f�eks� sættes i forhold til aktiviteter 
omkring et måltid: Vaske hænder, 
dække bord, vente på tur, hjælpe 
hinanden osv� Dét kan man måle 
ret præcist via iagttagelser, ske-
maer, video, eller lignende�
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PLR8
Forslag til proces i personalegruppen
Man sidder i grupper på cirka seks i hver� Alle har dagtilbuddets pædagogiske læreplan, pædagogiske værdier og princip-
per� Hver gruppe kan arbejde med et eller to læreplanstemaer (alt efter antallet af medarbejdere)� 

Først drøftes følgende spørgsmål: 1� 

a) Hvad er de vigtigste læringsmål indenfor hvert enkelt læreplanstema? Beskriv både brede mål og præciserede mål� 
Begrund jeres læringsmål�

b) Hvad er de vigtigste læringsmål for netop den børnegruppe, vi har nu - inden for hvert enkelt læreplanstema?  Be-
grund besvarelsen�

c) Besvarelserne skrives ned og sættes  op på flipover�

Drøft derefter læringsmålene i plenum� Prøv om I kan udforme nye klare formuleringer, der kan beskrive jeres lærings-2� 
mål� 

Uanset om det er brede mål eller præciserede mål, der arbejdes med, skal målene så vidt muligt være målbare� Det er 3� 
vigtigt at tjekke, om målene er:

a) I overensstemmelse med de værdier og principper, der tidligere er formuleret

b) Relevante for børn og ansatte

c) Meningsfulde at arbejde ud fra i hverdagen

d) Udtryk for det vigtigste i det pædagogiske arbejde 

e) Klare og entydige

I kan overveje, om nogle af de brede mål skal laves om til præciserede mål� Det vil sige, at nogle (få) af de brede mål 4� 
kan ”nedbrydes” i præciserede mål� 

a) DE PRÆCISEREDE MÅL er karakteriseret ved at være:

i)   Målbare – hvordan kan man se, at målet er nået?

ii)   Afgrænsede – hvilke børn eller børnegrupper gælder målet for?

iii)  Tidsbestemte – inden for hvilken periode skal målet være nået?

De endelige læringsmål udformes og indarbejdes i den pædagogiske læreplan�5� 

Børnene skal lære at håndtere forskellige materialer og redskaber.
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PLR86� Pædagogiske metoder  og aktiviteter, der kan lede til indfrielse af læringsmålene

Eksempler
Eksempel 1: Kropsbevidsthed

Metode

Vi mødes en gang om ugen ( i alt fire gange) ·

Vi laver bevægelseslege ·

Vi bruger rytmik ·

Vi arbejder med kroppen i flere dimensioner ·

Aktiviteter

Vi læser om kroppen ·

Vi synger sange om kroppen ·

Vi leger jorden er giftig både ude og inde ·

Vi klatrer i naturen ·

Leger boldlege ·

Vi skiftes til at spille på tromme, rasleæg og rytmepinde ·

Vi tegner os selv på papir i hel størrelse ·

Vi tegner vores hænder ·

Vi laver mennesker eller fantasidyr i ler  ·

Eksempel 2: Aktiviteter og metoder i forbindelse med skraldetema.

Metoder:

Vi vil gøre det til en tradition med skraldeture flere gange om året� ·

Vi vil fortsat sortere vores affald� ·

Vi vil starte til august med emnet om skrald i naturen og igen til foråret� ·

Når værdier, principper, lærings-
forståelse og læringsmål er be-
skrevet (se de tidligere afsnit), er 
det tiden at beskrive de aktiviteter 
og metoder, der kan være med til 
at fremme læringen� I den pæda-
gogiske læreplan beskriver man 
ikke nødvendigvis alle metoder og 
aktiviteter fuldt ud, men man kan 
angive enkelte karakteristiske ek-
sempler og lave korte beskrivelser� 

Det vil sige…
PÆDAGOGISKE METODER er 
de mange fagligt begrundede 
overordnede fremgangsmåder, 
medarbejderne sætter i værk for 
at indfri læringsmålene� Det kan 
være at skabe overskuelighed ved 
for eksempel at danne små grup-
per, præsentere særligt udvalgte 
materialer, forberede indretning af 
et rum, anvende barnets udspil og 
anvende anerkendende kommu-
nikation� 

AKTIVITETER er de mange fagligt 
begrundede konkrete enkelthand-
linger, der sættes i værk for og 
sammen med børnene� For ek-
sempel at male, læse højt, bygge 
drager, gå ture� Man må beskrive 
så detaljeret, som det nu er mu-
ligt, hvilke aktiviteter der tænkes 
anvendt for at fremme indfrielsen 
af læringsmålene�
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PLR8
Forslag til proces i  
personalegruppen 
Læs ovenstående grundigt igen-
nem – det er kun eksempler, men 
de indeholder de væsentligste dele 
af 8-punktsplanen, med særligt 
fokus på aktivitets- og metodeplan�

Diskuter ud fra eksempler som 
ovenstående, hvilken læring der er 
for børnene i eksemplerne� Blandt 
andet: Hvilke af de seks temaer 
fra de pædagogiske læreplaner er 
aktive (det er en god idé at have 
temaerne hængende synligt for 
alle under møderne)? 

Tag fat på eksempler fra institutio-
nens egen dagligdag� Garderoben, 
køkkenet, livet på legepladsen, 
værkstederne, forløbet med turen 
til museet, og så videre� Analyser 
på samme måde ud fra eksem-
plerne hvilken læring der er i de 
forskellige aktiviteter og metoder

Tema til samling i august/september� ·

Udstilling først i september� ·

Målgruppe 21 solbørn og 21 stjernebørn� ·

Aktiviteter:

Vi vil sortere affald, snakke om skrald og det at passe på naturen -

Vi vil besøge en losseplads -

Vi vil gå ud og samle skrald -

(inspireret af Stjernehuset, Randers)

Eksempel 3: Metoder brugt i forbindelse med et tegneprojekt

Vi bruger store stykker papir

Og store farver som kræver at man bruger hele hånden

Guidede tegneopgaver som er nemme at overskue for børnene

Vi starter med de lige linjer… derefter arbejder vi med cirkler… og så videre

(Fra Hougårdsvej, Randers Kommune)

Eksempel 4: Eksempel på en spontant opstået aktivitet

… hvor barnets erfaring og aktive deltagelse udfordres� Alle børnene kom-
mer hjem fra tur, og da det er vinter, er der rigtig mange flyverdragter, vanter, 
huer og halstørklæder, der skal af og ind i den rigtige garderobe� Der er god 
stemning men også lidt hektisk og en anelse stresset� De voksne siger derfor 
højt og tydeligt: ”Nu skal I huske det, I har lært om at hjælpe hinanden og få 
hjælp efter tur� Hvad var det nu, vi talte om?” Flere af børnene bidrager med, 
at man skal trække støvler af for hinanden, hænge sit tøj op, ikke skubbe, og 
så videre� Uden at de voksne behøver gøre mere, bliver der pludselig langt 
mere orden i kaos, og alt glider bedre�

6� Pædagogiske metoder  og aktiviteter, der kan lede til indfrielse af læringsmålene

Det kribler og krabler i jorden og hos iagttageren
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PLR87� Børn med 
 særlige behov

Det vil sige …
I relation til udarbejdelsen af pæ-
dagogiske læreplaner er børn med 
særlige behov: Alle de børn, som 
har behov for en særligt tilrettelagt 
pædagogisk indsats for at udvikle 
deres kompetencer� Det kan for 
eksempel være børn med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, 
børn med tale/sprog problemer, 
tosprogede børn, flygtningebørn, 
børn, der kommer fra familier med 
sociale og personlige problemer�

Den pædagogiske læreplan og 
børn med særlige behov
I den pædagogiske læreplan 
skal den særlige indsats baseres 
på en inkluderende tilgang� Det 
indebærer, at der er fokus på at 
understøtte børnenes deltagelse i 
læringsfællesskaber� Dermed skal 
der rettes fokus mod det pædago-
giske miljøs samspil med barnet� 

”Jeg sagde: Vi er nogle, der har særlige behov!!!” (modelfoto)
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PLR8
Forslag til proces i  personalegruppen
I alle de sammenhænge, hvor ledere og medarbejdere reflekterer over det 
pædagogiske arbejde og drøfter dagligdagen i institutionen, bør det løben-
de overvejes, hvordan den pædagogiske hverdag tilrettelægges og skabes, 
så medarbejderne sikrer aktiv og ligeværdig deltagelse  for alle børn� 

Følgende spørgsmål kan inspirere til at understøtte arbejdet med aktivite-
ter og læringsmiljøer med særligt fokus på børn med særlige behov:

Understøtter metoderne, aktiviteterne og læringsmiljøerne barnets res- ·
sourcer og bidrager det til udvikling af barnets potentialer? 

Hvilke særlige metoder understøtter udvikling af et inkluderende miljø  ·
og støtter dermed børnenes kompetencer? (for eksempel ICDP, aner-
kendende børnesyn, sociogrammer, forudsigelighed, overskuelighed, og 
andet)

Hvordan understøtter medarbejderne deltagelse i fællesskaber (for ek- ·
sempel mindre, differentierede grupper, guidet deltagelse i leg)?

Hvordan kan medarbejderne reducere hindringer for leg, læring og  ·
deltagelse for børn med særlige behov?

Hvordan sikrer medarbejderne, at børn med særlige behov ikke - af  ·
hverken børn eller medarbejdere – placeres i udsatte positioner – for 
eksempel at børnenes ekskluderes på grund af forstyrrende adfærd?

Hvordan sikrer vi, at børn med særlige behov til stadighed udfordres  ·
med ambitiøse forventninger?

Hvornår og hvordan indtager medarbejderne en aktiv rolle for at under- ·
støtte deltagelse i forskellige fællesskaber?

Hvordan organiserer medarbejderne sig bedst i forhold til fordeling af  ·
ressourcer i personalegruppen?

Hvordan bruger medarbejderne bedst de forskellige kompetencer i for- ·
hold til arbejdet med børn med særlige behov? Hvornår kan vi udveksle 
viden og erfaringer?

Hvordan inddrages forældrenes indsigt og viden om barnets ressourcer? ·

Hvordan inddrages andre relevante samarbejdsparter for at understøtte  ·
en fælles indsats?

Det er vigtigt, at institutionen løbende har en opmærksomhed på, hvilke 
børn/børnegrupper der har særlige behov� At institutionen løbende forhol-
der sig til sin organisering og praksis i forhold til børnegruppens aktuelle 
sammensætning�

OBS – læs mere om emnerne i Randers Kommunes Børn og Unge Poli-
tik, blandt andet under afsnittet om børn og unge med særlige behov.

Et eksempel på et  
inkluderende læringsforløb
I en børnehave har man haft gode 
resultater med rollespil� Perso-
nalet opdagede, at rollespil gav 
børn nye muligheder for at erobre 
verden� En dreng, som havde 
det utroligt svært socialt, men var 
intellektuelt begavet, fik gennem 
rollespillet og et særligt eventyr-
tema en plads i legen og i fælles-
skabet�

Han gik ind i legen og blev en an-
den end den dreng, han plejede 
at være�

”Han blev grebet af eventyret og 
kunne bygge videre på sin viden – 
og lægge strategi fra den ene uge 
til den næste … Til at starte med 
snakkede han kun til den voksne 
… Ridder/elver har givet ham 
muligheder for at bruge sin viden 
konstruktivt i forhold til de andre 
børn – og de ser ham anderledes 
nu –  end før, hvor de havde svært 
ved at se hans styrker���”

(Fra Københavns Kommunes idræts-
børnehave Ryvang 2)



Det vil sige…  
���dokumentation kan på den ene 
side betyde at formidle/berette om 
den pædagogik, man praktiserer, 
for eksempel til forældrene� På den 
anden side kan det betyde at ind-
samle data om den pædagogiske 
praksis for at belyse, om de pæ-
dagogiske aktiviteter og metoder 
leder frem mod de pædagogiske 
læringsmål� Data kan være fotos, 
praksisfortællinger, interviews af 
børnene, eksempler på børnenes 
produkter og meget andet�

���evaluering betyder systematisk 
vurdering af, om den pædagogiske 
indsats bidrager til at indfri de op-
stillede mål – hvad enten dette nu 
er for en enkelt aktivitet, for flere 
metoder eller læreplanen som hel-
hed� Evalueringens resultater kan 
anvendes til eventuelt at ændre 
den pædagogiske praksis�
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PLR88� Det løbende arbejde
 med dokumentation og evaluering 

Eksempler samt forslag til proces i personalegruppen
Dette afsnit giver en lang række praktiske ideer til, hvordan man kan doku-
mentere og evaluere� Man må ud fra sin konkrete hverdag vælge ud, hvilke 
fremgangsmåder man vil bruge, men det er en god idé at bruge flere forskel-
lige for at få en alsidig belysning af forløbet�

En dokumentations-base

Opret for eksempel først en dokumentations-base� Den skal gøre det nemt  ·
for de ansatte at samle dokumentation – og vende tilbage til den med hen-
blik på evaluering�

For eksempel bestemte filer på PC’en: At man i en mappe har filer, det er  ·
nemt at åbne, skrive sit eksempel på 2 minutter – gå videre� Filerne på 
PC’en kan eksempelvis hedde: A� En god leg� B� Konfliktløsning mellem 
børnene� C� Konfliktløsning voksen-barn� D� En herlig replik fra et barn� E  - 
og/eller de kan være delt op i de seks læreplanstemaer�

Man kan også have en skriveblok beregnet på eksempler – hvor det er hur- ·
tigt at passere og skrive sit eksempel� Dette kan måske senere renskrives og 
lægges ind på pc’en 

Der kan være faste runder på stue- og personale-møder: Hvad har jeg op- ·
levet i denne uge, som virkelig pegede fremad  eller et godt eksempel på et 
tema fra den pædagogiske læreplan�

Et bestemt sted til at samle børnenes frembringelser: Tegninger, modeller,  ·
figurer, etc� Ikke kun udstilling, men også som arkiv, for eksempel portfolio, 
mapper, kasser m�m�

Formidling 
til børn, 

forældre, kolleger

Når vi de 
pædagogiske 
læringsmål?

Dokumentation 
med henblik på formidling

Dokumentation 
med henblik på evaluering
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PLR8
Fotodialog 

Man skiftes til at tage en række fotos af pædagogiske situationer, hvor man kan se, børn lærer� 1� 

Den enkelte vælger 1-2 fotos: Hvilke 1-2 fotos er bedst egnede til at tale med mine kolleger om til belysning af, 2� hvad og 
hvordan jeg oplever, børnene lærer? 

Man skiftes til at lægge et foto frem og fortælle om det� Hvad er børnene i færd med? Hvad er barnet i fokus optaget 
af? Her skal man koble børnenes læring og de seks læringstemaer fra pædagogiske læreplaner ind� Hvis det var 
planlagt læring – hvad var det, jeg gerne ville, børnene skulle lære? Hvad tror jeg, at netop dette barn lærer? Hvad 
siger fotoet mig om børns læring i almindelighed?

Spilleregler i gruppen: 3� 

Alle skal betragte sig som hinandens hjælpere: Hvad jeg kan bidrage med til de andres læring� Det er ikke tilladt at 
give negativ kritik� Anvend positive reformuleringer, stil uddybende spørgsmål og lad være med at konkludere� Vær 
nysger rig� Forsøg for en stund at være i den andens sko� Benyt fortrin svis åbnende spørgsmål Hvem, hvad og hvor
når. Undgå at spør ge med hvorfor�

Den enkelte afslutter for eksempel sin fremlæggelse med at skrive stikord på en flipover�4� 

Stikordene fra alle skrives rent, formuleres som ”forståelige sætninger” – og sættes sammen med fotoet ind i medarbej-5� 
derens og institutionens læringsbog� 

Praktisk råd: I stedet for at printe alle fotos ud kan man udprinte et fotoindexkort (A4 side med op til 20 fotos) – samle 6� 
disse i mappe - krydse dem af man vil printe ud enkeltvis og i almindelig størrelse�

Et fint eksempel til personalets fotodialog. Hvad har vi gjort rigtigt, siden børnene har det så godt. 
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PLR8
Praksisfortællinger 
Inden personalemødet

Alle tænker tilbage på en virkelig situation i institutionen, der er vigtig for dem selv og beskriver denne� Det kan være 1� 
fra garderoben, fra en tur med en børnegruppe, fra en tegne-male aktivitet, hvor man måske oplevede en situation, der 
udspillede sig mellem børn eller mellem børn og voksne� 

Situationen beskrives med udgangspunkt i fortælleren, og hvordan han/hun så, hørte og oplevede det�2� 

Alle navne, tider og steder skal være virkelige�3� 

Fortællingen må max� fylde ¼ -½ side�4� 

På personalemødet
Her læser man sin egen fortælling op for sine kolleger� 5� 

Kollegerne kommer med deres tanker om fortællingen� Kritik er forbudt�6� 

Gode, enkle spørgsmål til tolkningen ud fra børneperspektivet kan være (vælg dem der er relevante):7� 

a) Hvad er det, barnet lærer?

b) Hvad oplever barnet?

c) Hvad vil barnet?

d)  Opnår barnet det, hun gerne vil? 

e) Hvordan opnår barnet det?

f)  Hvad forhindrer, at barnet opnår det, hun gerne vil?

g)  Hvordan oplever barnet de andre børn?

h)  Hvordan oplever barnet den voksne? 

i)  Hvilke følelser udtrykker barnet? 

j)  Er der andre tolkningsmuligheder end dem, vi har været inde på?

Hvis der er flere børn til stede, vil det ideelle være at se på det enkelte barns perspektiv, da de jo kan være meget forskellige� 

Børns tegninger er ofte meget fortællende som dokumentation
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PLR8
Gode spørgsmål til tolkningen ud fra voksenperspektivet kan være:8� 

a)  Hvilke pædagogiske mål er nået?

b) Hvad oplever den voksne?

c)  Hvilke følelser har den voksne i situationen? 

d)  Opnår den voksne det, hun gerne vil? 

e) Hvordan opnår hun det?

f)  Hvad forhindrer, at hun opnår det, hun gerne vil?

g)  Hvordan oplever hun de andre børn?

h)  Hvordan oplever hun sin kollega/andre voksne? 

i)  Hvad kan man som voksen lære af situationen?

j)  Er der andre tolkningsmuligheder end dem, vi har været inde på?

Gode ideer til afsluttende spørgsmål kan være:9� 

a)  Hvad kunne være gjort anderledes?

b) Hvad har vi voksne lært?

Børneinterviews
Her samler man en lille gruppe børn og interviewer dem om den aktivitet, man gerne vil have informationer om� 

Lav for eksempel et halvstruktureret interview – emner er parate men ingen rækkefølge�

Mere samtale end spørgsmål-svar�

Sig ikke noget om, hvad du gerne vil høre�

Måske lade en ”neutral voksen” – lederen, eller en fra en anden stue – stå for det?

Brug eventuelt båndoptager – afspil for kolleger�

Spørg børnene ud/snak med dem om: Hvordan var det at være med til  Hvad var det sjoveste/bedste/mest spændende  
Hvad var ikke så sjovt/spændende  Hvis vi skal lave det en anden gang, skal vi så lave noget om 

Eksempel:
Interview med børn efter et forløb med at bygge fuglekasser:

Sådan gik det:

Hvad var der godt ved det, vi har lært om fugle?

Dreng 5 år�� Nu ved jeg alt om fugle… Der bor en stær hjemme i vores have�� og ved du hvad, min morfar siger, det gør der 
også i hans have�� Men det tror jeg ikke�� Han skyder dem nemlig�� han er jæger, og fuglen vil jo ikke dø�� vel?

Pige 4 år�� Ved du, at en blåmejse kan spise på hovedet?

Pige 5 år�� Jeg er glad for, jeg ikke er en stær�� Den er svær at finde�� så måske har den ingen at lege med, og den spiser 
fluer�� 

Dreng 3 år�� Fugle laver selv deres reder, og de gør dem bløde med fjer��

Pige 5� ��Fugle bliver ikke våde, når det regner�� Det er rigtigt�� 

(Fra Stjernehuset i Randers)
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PLR8
Strukturerede iagttagelsesskemaer

(Barnets navn) Er begyndt på Arbejder godt 
med

Er sikker i

Samspil

Har glæde af at lege sammen med andre børn i længere tid   ·

Kan følge enkle "sociale spilleregler"  ·

Har indlevelse i andre ·

Kommunikation

Kan invitere andre børn ind i en leg ·

Tager initiativ til samspil med de voksne ·

Etablerer sproglig kontakt ·

Opmærksomhed

Kan fastholde opmærksomheden i enkle aktiviteter ·

Dette skema er udarbejdet til 0-3 årige

Venskabsskema
Dato: ______ Stue/gruppe: ______________________ Skemaet er udfyldt af:: ___________________________

  (udfyldes efter samtale med barnet)

Barnets navn Bedste venner 
ifølge barnet

Andre gode le-
gekammerater 
ifølge barnet

Legekammera-
ter, personalet 
ser, men som 
barnet ikke 
nævner

Personalets 
vurdering

Bemærkninger Antal gange 
barnet bliver 
nævnt som 
bedste ven

 Efter inspiration fra Odense Kommunes materialer
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PLR8
Evalueringsspørgsmål peger der-
med både tilbage og frem i hele 
processen med udarbejdelse af 
pædagogiske læreplaner� Evalu-
eringsspørgsmål peger tilbage på 
temaet, de valgte læringsmål og 
de tegn, man kan udlede af det� 
Endvidere peger  evaluerings-
spørgsmål  frem mod indsam-
lingen af dokumentation og mod 
vurdering og opfølgning� 

Evalueringsspørgsmål kan for 
eksempel være:

Viser børnene interesse og for- ·
ståelse for hinandens kulturer 
og traditioner?

Tager børnene kontakt til andre  ·
børn på en konstruktiv måde?

Udvider børnene deres ordfor- ·
råd om hverdagsrutiner?

I bruger dokumentationen, det 
vil sige det materiale/de data, I 
indsamler, for at få svar på jeres 
evalueringsspørgsmål� Bemærk 
også at når I bruger nogle af de 
dokumentations-metoder, der er 
beskrevet i dette afsnit, er disse 
metoder altid implicit en evalu-
ering� 

Evaluering er et fortløbende 
arbejde� Succeskriteriet for en 
evaluering er ikke nødvendigvis 
at kunne fremvise et vellykket 
projekt, men at I kan bruge den 
viden, I får ud af den� 

(Fra EVA’s materiale ”Tegn på læring”)

Eksempel på sammenhængende evaluering af læringsmål 

I forbindelse med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan har I på 
baggrund af de pædagogiske værdier og principper formuleret en række 
brede og specificerede læringsmål (se side  )� 

Måske vælger I at bruge nogle af de brede læringsmål i pædagogiske forløb 
og i hverdagssammenhænge� Måske udarbejder I specificerede læringsmål 
til det konkrete forløb, som I vil arbejde med i en periode med en bestemt 
gruppe børn� 

Ved at formulere evalueringsspørgsmål former I, hvad I vil have fokus på 
i jeres evaluering� Evalueringsspørgsmål er et eller flere spørgsmål, der 
præciserer, hvad I vil undersøge, og hvad I vil kunne svare på gennem 
evalueringen� 

Når I evaluerer læring, er tegnene på læring udgangspunktet for evalu-
eringsspørgsmålene� Tegnene på læring fortæller, hvad I konkret vil se efter 
blandt børnene – og dermed hvad det er, I gerne vil have viden om ved 
hjælp af evalueringen�
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De seks læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling1� 

Sociale kompetencer2� 

Sproglig udvikling3� 

Krop og bevægelse 4� 

Naturen og naturfænomener5� 

Kulturelle udtryksformer og 6� 
værdier

Læs mere
 Randers Kommune� Overordnet børn og ungepolitik�  ·
http://www.randers.dk/dokumenter/boern_unge_politik.pdf 

 Randers Kommune� Sektorpolitik for børn 0-5 år  ·
http://www.randers.dk/dokumenter/Sektorpolitik_børn_0_5.pdf 

 Dagtilbudsloven  ·
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32025 

 Vejledning om dagtilbud  ·
http://viewer.zmags.com/publication/b0f2fd6f#/b0f2fd6f/1 

 Sølvguiden  ·
http://www.ism.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=226 

 Guldguiden  ·
http://www.ism.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

 EVA’s publikation ”Tegn på læring”  ·
http://www.eva.dk/nyheder/projekter/2007/tegn-paa-laering


