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Indledning 
Dette materiale er en udvidelse af tidligere udviklet mål og inspirationsmateriale, udarbejdet af  
Underviser Marianne Svanholt, Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse.  
 
Baggrunden for revisionen af tidligere uddannelse er, at der i forbindelse med implementeringen af 
’Den styrkede pædagogiske læreplan’ optræder en række nye begreber og tilgange omkring 
barnet, som nu tydeligt indgår i målene for uddannelsen. Mange af de eksempler der indgår i det 
tidligere inspirationsmateriale, er dog fortsat meningsfulde og derfor taget med i denne nye 
udgave.   
 
Uddannelsen fungerer i dag som en introduktionsuddannelse til ufaglærte medarbejdere, der 
arbejder som pædagogmedhjælpere.  
 
Fra udvalget har der været et ønske om, at uddannelsen fortsat fungerer som ’et fundament’ for 
det pædagogiske arbejde, hvor der introduceres til ’faget’, specielt med afsæt i det pædagogiske 
grundlag. Herunder betydningen af at indgå i et dagtilbud som organisation og en bevidst faglig 
pædagogisk ansvarlighed, Her vil uddannelsen bl.a. have fokus på omsorgsbegrebet, 
hverdagspædagogikken og en evalueringskultur.   
 
Der er fortsat indlejret elementer bag målene, som fx ergonomi, hygiejne, arbejdsmiljø, 
samarbejde og kommunikation. 
 
Uddannelsen adskiller sig fra de øvrige AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet, som hver især 
går i dybden med elementer omkring den styrkede pædagogiske læreplan.   
 

Uddannelsesmålets sammenhæng til jobområdet (FKB) 
 
Moder-FKB 
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner hører til i den fælleskompetencebeskrivelse FKB 2692 
Pædagogisk arbejde med børn og unge https://amu.uddannelsesadministration.dk/  
 
Arbejdsfunktioner 
Uddannelsen ”Pædagogmedhjælper i dagtilbud” henvender sig til pædagogmedhjælpere i 
daginstitutioner og sigter mod at give deltageren de grundlæggende kompetencer til at varetage 
arbejdet som pædagogmedhjælper. Deltageren skal  

- kunne bidrage til at kunne tilrettelægge trygge, udviklende og inkluderende rammer for det 
enkelte barn og for børnegruppen med fokus på læringsmiljøer,  

- igangsætte aktiviteter i et anerkendende samspil med børnene og samarbejde med 
forældrene og kolleger omkring barnets udvikling, trivsel og dannelse. Inklusive det 
pædagogiske grundlag, dannelse, demokrati, evalueringskultur m.m.  

https://amu.uddannelsesadministration.dk/


 
Dette skal ske ud fra kendskab til daginstitutionernes lovgrundlag, arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan og de kommunale retningslinjer.  
 
Deltagerforudsætninger 
Der kræves ingen særlige deltagerforudsætninger, men det kan være en fordel at deltageren har 
erfaringer med at arbejde i et dagtilbud. Uddannelsen kan dog også fungere som introducerende til 
jobområdet, for deltagere der ønsker at jobskifte til det pædagogiske område, og derfor ikke har 
konkrete erfaringer.    
 
Relevante uddannelser at kombinere med 
Der er tale om en form for basisuddannelse som pædagogmedhjælper. Uddannelsen skal danne 
basis for en grundlæggende viden om det pædagogiske arbejde med børn.  
 
Det er relevant at få uddybet denne viden senere i form af uddannelser som går mere i dybden 
med det pædagogiske afsæt, der er beskrevet som grundlaget for det pædagogiske arbejde i 
dagtilbud, jf. Den styrkede pædagogiske læreplan, herunder de 6 læreplanstemaer, se  
https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer .FEVU har udviklet en samlet gruppe af AMU-
uddannelser i forhold til dette. 
 
Fx kan nævnes: 

- 48731 Børns sproglige udvikling 1 
- 44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 
- 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 
- 42660 Børns leg 
- 48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1 
- 48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 
- 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn 
- 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner 
- 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 
- 48384 Den styrkede pædagogiske læreplan 

 
Se http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Dagtilbud/Model hvor de forskellige øvrige AMU-
uddannelser er beskrevet som yderligere supplement til denne uddannelse.  

 

Ideer til tilrettelæggelse 
Undervisningen bør tilrettelæggelse sådan, at der bliver en vekselvirkning mellem deltagerens 
eventuelle praksiserfaring og generel viden, teori og metoder. 

Temaer 
 
Temaoversigt 
Tema 1: Daginstitutionens lovgivning og den styrkede pædagogiske læreplan 
Tema 2: Børns trivsel og udvikling 

https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Dagtilbud/Model


Tema 3: Tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter 
Tema 4: Kommunikation og samspil 
Tema 5: Forældresamarbejde 
Tema 6: Samarbejde med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere 
 
Tema 1: Daginstitutionens lovgivning og den styrkede pædagogiske læreplan 
Som udgangspunkt for arbejdet som pædagogmedhjælper, bør deltageren kende lovgrundlaget for 
daginstitutionernes virke. Deltageren bør desuden kunne forholde sig til den pædagogiske praksis 
som en velfærdsopgave og have kendskab til, hvordan de politiske retningslinjer besluttes og 
udmøntes på statsligt, regionalt, kommunalt og institutionsniveau. Deltageren vil ligeledes få en 
introduktion til den styrkede pædagogiske læreplans indhold, der vil sætte dagsordenen for 
hverdagspædagogikken.  
 
Under temaet bør man berøre følgende emner: 

- Det relevante lovgrundlag, f.eks. Lov om social service, dagtilbudsloven, den styrkede 
pædagogiske læreplan, tavsheds- og underretningspligt, magtanvendelse.  

- Omsorg/omsorgssvigt 
- Kommunale retningslinjer fra deltagerens egen arbejdskommune 
- Institutionens retningslinjer og politikker 
- Det fælles pædagogiske grundlag 
- Læreplanstemaer 

 
Tema 2: Børns trivsel og udvikling 
Temaet rummer fundamentet for forståelse af og indsigt i børns psykologiske, psykosociale og 
kognitive udvikling. Det skal give forudsætninger for at kunne forstå barnets reaktionsmåder, kunne 
stille realistiske krav til barnet og stimulere gennem en målrettet pædagogisk indsats. 
Sundhedsbegrebet er også et vigtigt element i dette tema, hvor det skal ses som et bredt begreb, 
der både indeholder mentale, psykiske, fysiske og sociale forhold, herunder kost, hygiejne, inklusion 
m.v. Der vil derudover være et fokus på omsorgsbegrebet, ved at der i dette tema arbejdes med 
barnets udvikling, og derved kan deltageren få et teoretisk grundlag for, hvordan man bedst muligt 
yder omsorg for de børn man arbejder med. Ligeledes vil der i opgaver være fokus på omsorg, i og 
med at deltageren får viden om motion, sundhed, kost, sproglig udvikling, kognitiv udvikling m.m. 
 
Herunder bør man berøre følgende emner: 

- Barnets psykiske udvikling, herunder tilknytning, identitets- og relationsdannelse 
- Hvordan børn støttes til at mestre balancen mellem at varetage egne behov og tage hensyn 

til andres behov 
- Barnets sproglige udvikling, sprogstimulering 
- Motorisk- og sanseudvikling og betydning af motion og glæde ved bevægelse 
- Kost, sundhedsfremme og forebyggelse, herunder hygiejne 
- Betydningen af børns indbyrdes samspil og leg – børnefællesskaber 
- Omsorg, udfordringer, forventninger og tillid fra voksne 
- Barnet som aktiv medskaber til egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlige 

for 
- Trivsel og tegn på mistrivsel 



- Give børn erfaringer med at de er værdifulde i fællesskabet, og at de har krav på at blive hørt 
og respekteret - dannelse 

- Inklusion 
- Familiekulturer og socialisering af børn, herunder etnicitet og minoritetskulturer 

 
 
Tema 3: Tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter 
Pædagogmedhjælperen skal både på egen hånd og i samarbejde med kolleger kunne tilrettelægge 
pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppens behov og understøtter udviklingen 
af sociale kompetencer, autonomi, dannelse, læring, sprog, sansning og kreativitet. Dette vil ske i 
den hverdagspædagogik der er i dagtilbuddet, som styrkes via de planlagte og ikke planlagte 
læringsmiljøer. Der vil i opgaver under temaet, foreligge mulighed for selvevaluering af, hvordan 
deltageren ser på børnene i institutionen, med henblik på omsorgsbegrebet. 
 
Herunder bør man berøre følgende emner: 

- Hvordan der kan skabes gode rammer om leg og samvær i børnegruppen 
- Tilrettelæggelse ud fra forståelse af dynamikken i børnegruppen, herunder tage 

udgangspunkt i børnenes engagement og interesser, så børns læreprocesser altid opleves 
som meningsfulde og sjove af børnene, så de får erfaring og oplever mestring. 

- Organisering af tid, rum og forskellige materialer, der inspirerer til forskellige typer af leg, 
læring, trivsel, dannelse og udvikling. 

- Fremme et inkluderende miljø, så alle børn har mulighed for at deltage i lege og opleve glæde 
i leg. 

- Fokus på læringsmiljøer, der f.eks. sørger for, at barnet kan bidrage til egen og andres læring. 
- Pædagogiske aktiviteter med fokus på læreplanstemaer. 
- De digitale medier i børns legekultur og anvendelsen af disse i dagtilbuddets dagligdag. 
- Evaluering af pædagogiske aktiviteter i forhold til udviklingsmålene i daginstitutionen, samt 

observation, analyse, støtte til udvikling på børnenes præmisser. 
- Vekslingen mellem planlagte og spontane aktiviteter. 
- Støtte og værne om børnenes leg, som det centrale i læringsmiljøet. 

 
Tema 4: Kommunikation og samspil 
For at kunne støtte det lille barns udvikling til selvstændighed og selvværd er det afgørende at 
deltageren udvikler sine relationskompetencer og er bevidst om kommunikationen med børnene. 
Dette med henblik på at være bevidst om eget børnesyn og inddragelse af børneperspektivet; 
demokrati, medbestemmelse m.v. Ovenstående punkter vil derudover have et fokus på 
omsorgsbegrebet via opgaverne: samspilstemaer og ICDP. 
 
Herunder bør man berøre følgende emner: 

- Kommunikationens forskellige lag: ord, gestik, tonefald, kropssprog og betydningen heraf for 
barnets selvopfattelse og forståelse. 

- Vigtigheden af at barnet oplever sig hørt, set og forstået, herunder betydningen af at kunne 
skifte til barnets synsvinkel (børneperspektivet). 

- Børnesyn. 
- Pædagogiske tiltag fokuseret på det enkelte barn, skal foregå i fællesskab med andre børn 

der også deltager i aktiviteten. 



- Konfliktforståelse og konfliktløsning i forhold til børn. 
- Hvad det vil sige at være ”en tydelig voksen” og at kunne rammesætte i forhold til konteksten. 
- En tilgang til barnet som er præget af den voksnes blik for barnets resurser, dvs. arbejdet i 

at støtte børn, uanset forudsætninger og baggrund, til at have en oplevelse af at være en del 
af børnefællesskabet. 

- Metoder til at kunne vurdere betydningen af egen kommunikation i samspillet med børnene 
og betydningen af at kunne reflektere over sin egen pædagogiske praksis. 

- At støtte børn i alle positive mestringsoplevelser i dagtilbuddet. 
 
Tema 5: Forældresamarbejde 
Forældresamarbejdet bygger på en gensidig dialog, hvor pædagogmedhjælperen skal være 
anerkendende, imødekommende og – inden for de givne rammer – udvise fleksibilitet. Forældrene 
skal informeres om barnets dag og udvikling, ligesom eventuelle misforståelser skal tages op, og 
eventuelle uenigheder finde en løsning. Dette skal ske ud fra forståelse og respekt for, at forskellige 
familier har forskellige livsbetingelser og forskellige dagliglivskulturer. 
 
Herunder bør man berøre følgende emner: 

- Familiens levevilkår og forskellige familiekulturer. 
- Formidling af iagttagelser omkring barnet, herunder skriftlig kommunikation. 
- Betydningen af dagligdagskommunikation med forældrene, en sikring af at det er tillidsfuldt 

og konstruktivt. 
- Samtaler om bekymringer vedrørende barnet samt byde forældrenes input velkomne, 

herunder forståelse for forældrene også selv om man ikke er enig med dem. 
- Tage initiativ og følge op på, snakke om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
- Fokus på børn i udsatte positioner. 

 
 
Tema 6: Samarbejde med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere 
Samarbejde med forskellige eksterne samarbejdspartnere såsom specialister inden for ernæring, 
motorik eller kreative aktiviteter samt psykologer, fysioterapeuter, sundhedsplejersker m.m. Temaet 
vil derudover komme ind på kvalitetssikringen af evalueringskulturen, arbejdsmiljøet og eventuel 
ergonomi i dagtilbuddet og hos det pædagogiske personale.  
 
Herunder bør man berøre følgende emner: 

- Planlægning af fælles pædagogiske aktiviteter og kollegial sparring samt refleksion over 
fælles pædagogisk praksis. 

- Muligheder for at trække særlig ekspertise ind i forhold til arbejdet med børnene. 
- Regler og rettigheder omkring brug af kommunens psykolog på dagtilbudsområdet. 
- Samarbejdet med tillidsmanden, samarbejdsudvalg m.v. 
- Faglig sparring og kollegial supervision, dokumentation til at understøtte faglig formidling og 

samarbejde samt kvalitetssikring. 
- Anvendelse af et professionelt fagsprog med kolleger og andre faggrupper. 
- Betydningen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
- Fokus på sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. 
- LP-modellen med fokus på læringsmiljøer. 



- SMITTE-modellen (SMTTE) med fokus på aktiviteter og børnefællesskabets udvikling, trivsel 
og læring. 

 
 

Opgaver og undervisningsmaterialer 
 

I følgende kapitel er der givet eksempler på forskellige opgaver, der kan gives under de 6 temaer. 
 
Tema 1: Daginstitutionens lovgivning og den styrkede pædagogiske læreplan 
 
Opgave 1: Rammer for daginstitutionen 
Individuelt: Undersøg hvilken lokal daginstitutionspolitik den kommune, din institution ligger i, har. Er 
der særlige indsatsområder eller andre særlige retningslinjer? Hvilke politikker og retningslinjer har 
I, i din institution? (underretningspligt, magtanvendelse, tavshedspligt m.m.) 
Gruppe: Fremlæg resultatet af jeres individuelle undersøgelser for hinanden. Find ligheder og 
forskelle. 
 
Opgave 2: Den styrkede pædagogiske læreplan – Fælles pædagogisk grundlag og læreplanstemaer 
Gruppeopgave: De 6 læreplanstemaer og de 8 punkter i fælles pædagogisk grundlag fordeles 
gruppevis på holdet. Hver gruppe får følgende opgave inden for det/de tildelte læreplanstemaer og 
grundlags punkter: 

1. Overvej hvad I hver især synes er vigtigt at børn lærer inden for læreplanstemaet og det 
pædagogiske grundlag. Lav et mindmap. Diskuter efterfølgende hvad der er vigtigst. Skriv 
de 3 vigtigste punkter ned fra læreplanstemaet og det pædagogiske grundlag, efterfølgende 
skal I formulere dem som læringsmål.  

2. Diskuter hvad I kan gøre for at understøtte, at alle børn opnår de mål I har sat, herunder: 
a. Hvad er den voksnes rolle? 
b. Læringsmiljøerne i institutionen? 
c. Børn i udsatte positioner? 
d. Forældresamarbejde? 

3. Giv herefter et eksempel på en aktivitet som understøtter hver af de mål I har sat. 
 
Opgave 3: Den styrkede pædagogiske læreplan – dokumentation og evaluering 
Gruppeopgave: Fortæl hvilke former for dokumentation jeres institution arbejder med og hvordan I 
analyserer dokumentationsmaterialet. 

- Fremstil i gruppen 3 eksempler på pædagogisk dokumentation (gerne forskellige typer). 
- Fortæl hvilken læring hos barnet/børnene, der dokumenteres. 

 
Eksempel på læringshistorie der kan fremlægges af underviser inden gruppearbejdet sættes i gang: 
Jakob på 1½ år kører med en dukkevogn ude på legepladsen. Han støder hele tiden ind i 
forhindringer – ting, der ligger på legepladsen. Han græder og beder mig om at flytte dem. Jeg beder 
ham om at prøve selv og viser med armene, hvordan han skal dreje med vognen. Han prøver igen 
og kommer lidt videre. Han kommer nu til en lille bakke, som han prøver at komme op ad. Han gør 



et par forsøg, er lige ved at opgive, begynder at græde, men prøver igen. Han opgiver og finder en 
anden og mindre dukkevogn. Nu kan han komme op ad bakken. Han er strålende glad. 
 
Opgave 4: Underretnings- og tavshedspligt 
Case: Karina 
Vi er i en daginstitution. Karina på 3 år bliver hentet som den sidste. Moderen er synligt beruset. Det 
er ikke første gang, det sker, men du har aldrig snakket med moderen om det. I har altid talt hyggeligt 
sammen, og du kan egentlig godt lide hende, men i forbindelse med at hun er blevet arbejdsløs, er 
tingene begyndt at gå lidt skævt. I dag vil Karina ikke med sin mor hjem og skriger, da moderen 
forsøger at holde hende fast for at give hende overtøj på. Konflikten resulterer i, at moderen giver 
Karina en lussing. Hvad gør du? 
 
Sæt kryds ved de handlinger I mener er formelt korrekte (I må sætte lige så mange kryds, som I vil) 
□ Jeg lader moderen gå med Karina og skynder mig at ringe til de sociale myndigheder og siger, at 
de hellere må besøge hjemmet, da moderen er stangberuset. 
□ Jeg siger til moderen, at hun ikke kan få Karina med hjem, når hun er beruset. Jeg fortæller hende, 
at hun kan hente Karina hos mig, når hun er blevet ædru. 
□ Jeg nægter at udleverer Karina til moderen og ringer til Politiets døgnvagt. Karina bliver hos mig, 
indtil hun bliver hentet af de sociale myndigheder. 
□ Jeg får Karinas mor til at sætte sig ned og fortæller hende, at jeg kan se, at hun er beruset. Jeg 
spørger hende, om der er et familiemedlem eller en veninde, som vil komme og sørge for, at de 
begge kommer godt hjem. Moderen ringer til Karinas mormor, som kommer og henter dem begge. 
□ Jeg siger til moderen, at hun ikke kan få Karina med hjem. Jeg beder hende sætte sig ned og 
prøve at blive gode venner med Karina. Imens går jeg ind ved siden af og ringer til Karinas moster, 
som bor i nærheden, og fortæller, at moderen er beruset og spørger, om hun ikke vil komme og 
hente Karina.  
 
Ved fremlæggelsen i plenum skal I også argumentere for, hvorfor de enkelte handlemuligheder er 
lovlige eller ikke lovlige. 
 
Tema 2. Børns udvikling og trivsel 
 
Opgave 5: Kost og sundhed 
Gruppedrøftelse: 

- Hvad gør I, i jeres institution, for at give børnene sunde kostvaner? 
- Har I en kostpolitik? 
- Hvilken betydning kan det have for barnet? 
- Hvad gør I, hvis et barn virker fejlernæret (forkert, for meget, for lidt kost)? 

 
Opgave 6: Motion og sundhed 
Gruppedrøftelse: 
Hvad gør I, i jeres institution, for: 

- At sikre, at alle børn får tilstrækkelig motion? 
- At alle børn udvikler deres motorik? 
- At spotte børn, som har problemer med deres motorik? 



Hvilke konsekvenser kan det have for et barn, at det har en dårlig kondition, eller at dets motorik 
ikke er alderssvarende? 
 
 
Opgave 7: Tilknytning 
Individuel opgave: 
Vælg nogle børn som du har mødt – helst som professionel – ellers i anden sammenhæng, ud fra 
din vurdering af: 

- Et barn med tryg tilknytning 
- 1-2 børn med utryg tilknytning 

(Vælg helst IKKE børn fra din egen familie eller nærmeste omgangskreds) 
 
Start med at præsentere barnet: køn, alder evt. særlige forhold ved barnets opvækst (fakta) 
 
Beskriv med baggrund i hvad du har iagttaget: 

Hvordan omgås barnet 
velkendte voksne og 
fremmede voksne? 

 

Hvordan reagerer barnet 
ved genforening med sine 
omsorgspersoner 
(primært forældrene)? 

 

Hvordan er barnets tillid 
til andre mennesker? 

 

Hvordan reagerer barnet i 
uvante situationer? 

 

Hvordan er kontakten 
mellem barn og forældre, 
som du kan se den? 

 

Hvordan reagerer barnet i 
konflikt- og 
stresssituationer? 

 

Hvordan er barnets 
kontaktform? 

 

Hvad gør barnet, når det 
har brug for hjælp? 

 

Hvordan er barnets 
tilgang til at undersøge 
verden omkring sig 
(nysgerrighed, interesse, 
lyst til at prøve nyt m.v.)? 

 

 
 
 
 



Opgave 8: Omsorgssvigt 
Gruppedrøftelse: Case: Søren 
Der har været åbent i 2 timer. De andre børn har allerede leget godt sammen et stykke tid. Nu 
kommer Søren på knap 2 år, han vil også være med i legen. Der opstår straks en konflikt, Søren 
virker forvirret og pylret. Du spørger ham, om han er sulten. Det er nemlig ikke altid, han har fået 
morgenmad hjemmefra. Søren nikker, og du tager ham på skødet og giver ham noget at spise. 
Søren er glad for at komme på skødet og spiser med god appetit. Som du sidder der med ham, 
stiger en kraftig lugt af urin op i dine næsebor, og du kan mærke at han er fugtig bagi. Hans tøj er 
også snavset med indtørret mad på blusen. Du må beherske dig, så Søren ikke mærker, at du ikke 
kan lide hans lugt. Du har registreret, at han gennem det sidste stykke tid er blevet mere og mere 
usoigneret – tøjet er snavset, og han har belægninger på tænderne og cariesangreb. Du har tidligere 
nævnt over for forældrene, at Søren fungerer bedst, når han får morgenmad, hvis de kommer sent 
med ham – og at hans udslet på numsen skyldes, at han går for længe med en våd ble. Du har også 
opfordret forældrene til at være omhyggelige med tandbørstningen og få set hans tænder efter. 
 

- Hvad mener I er bekymrende i forhold til Sørens udvikling? 
- Er der tale om omsorgssvigt? Og i så fald hvilket? 
- Hvad vil I gøre i forhold til Søren selv? 
- Hvad vil I sige til forældrene? 

 
Opgave 9: Børnesyn 
Gruppeopgave. Deltagerne opdeles i grupper af 3-4 og hver gruppe får en observatør. 
 
Gruppen får til opgave efter tur at fortælle om et sårbart og udsat barn/barn med særlige behov. 
 
Observatøren skal notere ned, hvor ofte barnet beskrives ved sine mangler, og hvor ofte barnets 
styrker/ressourcer nævnes. 
 
Observatøren fortæller gruppen om sine iagttagelser og det diskuteres, hvilken betydning det har for 
barnet og synet på barnet:  
 

- udelukkende at se på, hvad barnet ikke kan 
- i forhold til at se på barnets ressourcer  

 
Opgave 10 Udvikling og trivsel 
 
Gruppe: 5 i hver. 
 
Opgave:  
 
Brug mest tid på disse: 

• Vælg et trin på en af modellerne. 
• Beskriv 1-2 aktiviteter, som kan være med til at udvikle det valgte udviklingstrin. 
• Gruppen skal kunne begrunde valget af aktivitet, ud fra hvilket udviklingstrin barnet er på. 

 
Brug tid på disse, hvis I har tid tilovers: 

• Hvorfor er det vigtigt at have fokus på udvikling og trivsel? 



• Hvordan skaber det pædagogiske personale udvikling og trivsel? 
• Hvorfor er det vigtigt at have fokus på relationer og omsorg? 
• Hvordan skaber det pædagogiske personale tillid, trivsel og tryghed? 

 
Modellerne er herunder: 
 
 
Erik Erikson1 

 
 
Stadier Psykosociale 

kriser 
Betydningsfulde 
relationer 

Udviklingsopgave Styrke/ 

Svaghed 

1. Spædbarns-
alder  

0-18 mdr.  

Basal tillid vs. 
basal mistillid 

Moder/omsorgsperson Finde forudsigelighed og 
pålidelighed 

Håb/ 

Tilbagetrækning 

2.  

Tidlig barndom 

18 mdr.-3 år 

Autonomi vs. 
skam 

Forældre Undersøge verden, 
hævde sin 
selvstændighed – forstå 
hvad der er acceptabelt 

Vilje/ 

Tvivl på egne 
evner 

3.  

Legealder  

3-6 år 

Initiativ vs. 
skyldfølelse 

Familie Planlægge og udføre 
handleforløb, at bevare 
modet, når handlinger 
mislykkedes. 

Målbevidsthed, 
nysgerrighed/ 

Hæmning 

4.  

Skolealder 

6-ungdomsår 

Industri vs 
underlegenhed 

Skole/naboer Lære og udvikle 
kompetencer. 

Kompetence/ 

Træghed 

5.  

Ungdomsår 

13-19 år 

Identitet vs. 
rolleforvirring 

Gruppen Prøve forskellige roller i 
forsøget på at besvare 
spørgsmålet: ”Hvem er 
jeg?” 

Troskab/ 

Afvisning 

 
1 Bog; Pædagogik og psykologi, Pædagogisk assistent uddannelse, 2016 



6.  

Tidlig 
voksenalder 
19-30 år 

Intimitet vs. 
isolation 

Partnere i 
venskab/samarbejde 

Forlade 
identitetssøgningens 
selvoptagethed, at knytte 
sig til en anden. 

Kærlighed & 
arbejde/ 

Ensomhed, 
isolation 

7.  

Voksenalder 

30-65 år 

Generativitet vs 
stagnation 

Arbejdsdeling/fælles 
arbejdsdeling 

Frembringe ting og ideer 
og sørge for den næste 
generation. 

Omsorg/ 

Forkastelse 

8.  

Alderdom 

Ego integritet 
vs. fortvivlelse 

Slægten Acceptere det liv man 
har levet og den død, 
der kommer. 

Visdom/ 

Foragt 

 

Daniel Stern2 

 

 

Opgave 11: Sproglig udvikling 

Tid og grupper: 

• Individuel opgave: besvar spørgsmålene – 15 min. 
• Grupper: 5 per gruppe - bliv inspireret i grupper 15 min. 

Plenum: 15 min. Gruppen udvælger fem inspirationsideer. 
 
Individuel opgave: Besvar følgende spørgsmål: 

• Hvad ved du om sprog? (teorier eller ting du har hørt) 
• Se Oversigt over sproglige milepæle på næste side. - Vælg en alder og kom på en 

sprogaktivitet, der øver det verbale eller non-verbale sprog. 
 

2 Bog: At blive sig selv - Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag, Hylander og Brolin, 1998 



• Hvordan udvikler du børns sprog? (ting du gør bevidst i hverdagen med børnene) 
• Hvor kan du hente inspiration til sproglige aktiviteter? 
• Hvad mangler du for at blive bedre til at udvikle børns sprog? 

Gruppe opgave: fortæl om dine svar fra de ovenstående spørgsmål og besvar disse to 
spørgsmål 

• Hvilken aktivitet er du inspireret til at gøre i lyset af det, som du lige har hørt? 
• Hvordan vil du få det til at fungere, så det passer til din pædagogiske stil? 
• Gruppen udvælger: 5 gode ideer til sprogaktiviteter. 

 
 
Opgave 12: Inklusion 
 
Gruppe: Hele holdet, Tid: 30-45 min. Intro: 5 min Ide-generering: 5 min. Vurdering: 15 min. 
Opsamling: 10 min. 
Proces: 
Intro: Formål og proces forklares 
Idegenerering: 
Skriv din bedste idé ned på et stykke papir: ”Min bedste idé i forhold til inklusion er…” 
Bytte papir: 
Alle går rundt i lokalet med papiret og bytter papir i 1 min. 
De andre skal ikke kunne se, hvad der står = anonymitet = alle ideer er fællesskabets. 
Vurdering: 
Fløjte eller klokke signalerer, at man skal finde sammen to & to og blive enige om en karakter 
mellem 0 til 7 til ideerne. 
Dette punkt gentages 5 gange. 
Hver ide kan max få 35 point. 
Opsamling: 10 min. 
Der tælles ned fra 35. 
De ti idéer med flest point vinder. 
Klap af vinder-idéerne. 
Saml evt. alle idéer i et idékatalog med point til senere inspiration. 
 
 
Tema 3. Tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter 
 
Opgave 13: 
Planlæg en pædagogisk aktivitet til jeres børnegruppe 
 
 
 
 
 



Brug nedenstående skema 
Aktivitet 
Beskriv kort aktiviteten 

 

Målgruppe 
Hvor mange børn, og i hvilken 
alder, skal deltage? 

 

Konkrete mål for aktiviteten? 
Hvad skal børnene kunne/være i 
stand til, som de ikke kan nu? 

 

Tilrettelæggelse 
- Struktur 
- Varighed 
- Voksenrolle 
- Materialer 

 

Dokumentation 
- Vurdering af børnenes 

kompetencer før og efter 
aktivitet 

 

Evaluering 
I hvilken grad er de konkrete mål 
nået? 
Børnenes motivation for 
aktiviteten? 

 

 
 
Opgave 14: Refleksion og evaluering af dagtilbuddet3 
Redskab til selvevaluering – Diskutér spørgsmålene i grupper og skriv svaret ned 

I det følgende skal du have refleksioner om de punkter der er blå i ”blomsten”, de punkter der 
dækker over den pædagogiske grundlagsforståelse. Igennem opgaven skriver jeg I/jeres/ osv. 
Eks. Det gør jeg fordi, det at arbejde i institution er en samarbejdsopgave. 

Børnesyn 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan kommer vores børnesyn til udtryk i hverdagen og i tilrettelæggelsen af vores 
pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud? 

2. Hvordan lykkes vi med at skabe rammerne for et godt børneliv, hvor der er plads og ro til at 
være barn? 

3. Hvordan oplever børnene, at vi ser dem som kompetente og selvstændige i vores pædagogiske 
praksis? 

4. På hvilke måder arbejder vi med børn som aktive medskabere af egen udvikling? 

 
3 Kom godt i gang med den styrkede pædagogiske læreplan, Redskab til selvevaluering, Danmarks evaluerings institut 
og Børne- og undervisningsministeriet, 2019 



 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børn som medskabere af egen 
udvikling i disse udvalgte situationer? 

 

 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 

Leg    

Vokseninitierede 
aktiviteter 

    

Rutiner    

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 
Skriv: 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan forstår vi dannelse? Og hvordan afspejles den forståelse i tilrettelæggelsen af vores 
pædagogiske læringsmiljø? 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



2. Hvordan skaber vi lige deltagelsesmuligheder for de børn, der har brug for støtte til at komme 
med initiativer og bruge deres demokratiske stemme? 

3. Hvornår har vi senest brugt børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle vores 
pædagogiske læringsmiljø? 

4. I hvilke situationer kunne det være relevant at inddrage børnenes perspektiver, hvor vi ikke gør 
det i dag? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad bruger vi disse udvalgte tilgange til at inddrage børnenes perspektiver? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 

Observation 
af børnene 

   

Børnene som 
medskabere 

    

Børnene som 
fortællere 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 

Skriv: 

 

 

 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



Leg 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan oplever børnene i vores dagtilbud, at vi anerkender og skaber rum for legen i den 
hverdag og i det pædagogiske læringsmiljø, vi tilrettelægger for børnene? 

2. Hvordan understøtter vi, at alle børn har mulighed for at være med i legen? 

3. Hvad gør vi for, at børnene får mulighed for at afprøve forskellige roller og positioner i legen? 

4. Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling, der sker i børnenes leg? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad bruger vi disse udvalgte tilgange til at understøtte børnenes leg, så legen udvikler sig 
positivt for alle børn? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Lade børnene 
lege selv og 
iagttage på 
afstand 

   

Guide og hjælpe 
aktivt ved behov 

    

Deltage aktivt i 
legen 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



 

Læring 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det både støtter børnenes kropslige, 
følelsesmæssige, sociale og kognitive læring? 

2. På hvilke måder har vi fokus på læring gennem hele dagen (i både leg, aktiviteter og rutiner)? 

3. Hvad er vores rolle i forhold til at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i 
børneinitierede lege og aktiviteter? 

4. Hvordan arbejder vi med at følge op på, om vi lykkes med at tilrettelægge pædagogiske 
læringsmiljøer ud fra en bred læringsforståelse? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad har vi fokus på hver af disse udvalgte tilgange, når vi arbejder ud fra et bredt 
læringsbegreb? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Arbejde med 
planlagte forløb 

   

Arbejde ud fra 
børnenes 
spontante 
nysgerrighed og 
undren 

    

Arbejde med at 
understøte læring 
i samspilelt 
mellem børnene 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 



 
 

 

 

Skriv: 

 

Børnefællesskaber 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan arbejder vi pædagogisk med at sikre, at alle børn oplever, at de er en del af et 
børnefællesskab? 

2. Er der noget, vi kan gøre anderledes for at give nogle børn bedre muligheder for at opbygge 
gode relationer? 

3. Hvordan understøtter vi forældrenes rolle i forhold at bidrage til velfungerende 
børnefællesskaber i vores dagtilbud? 

4. I hvilke situationer er det lykkedes os at skabe velfungerende børnefællesskaber, hvor alle børn 
er med? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad bruger vi disse udvalgte tilgange til at understøtte børnefællesskaber? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Bevidst arbejde 
med fællesskaber 
på tværs af alder, 
køn, kultur m.v. 

   

Balance mellem 
små og større 
børnegrupper 

    

Støtte børnene i at 
få øje på 

   

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



hinandnens 
ressourcer 

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske praksis, så vi har et stærkt pædagogisk 
læringsmiljø i både leg, aktiviteter og rutiner? 

2. Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for den måde, vi tilrettelægger vores 
pædagogiske læringsmiljø på? 

3. Hvordan kan vi undersøge, hvad børnene får ud af vores måde at tilrettelægge vores 
pædagogiske læringsmiljø på? 

4. Oplever vi, at vi har brug for mere eller en anden viden og kompetence for at skabe et trygt og 
stimulerende pædagogisk læringsmiljø gennem hele dagen? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad skaber vi et pædagogisk læringsmiljø for alle børn, hvor børnene får de bedste 
betingelser for at trives, lære, udvikle sig og dannes inden for disse udvalgte situationer? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Leg    
Aktiviteter     
Rutinesituationer    

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse? 

2. Hvordan oplever vi samarbejdet med forældrene i forhold til at rådgive og vejlede dem om deres 
barns trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

3. Hvordan arbejder vi med at møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres 
behov? 

4. Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever vores samarbejde, rådgivning og vejledning? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad lykkes vi med, at forældrene er aktive medspillere om børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse inden for disse udvalgte dimensioner? 

 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Styrke barnets og 
børnefællesskabets 
sociale relationer 

   

Styrke barnets 
sprog og motorik 

    

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



Styrke barnets 
tryghed og 
tilknytning til det 
pædagogiske 
personale 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Børn i udsatte positioner 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljøer, så de understøtter læring, trivsel, 
udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner? 

2. Har vi i tilstrækkeligt omfang faglige dialoger om, hvordan vi kan understøtte, at børn i udsatte 
positioner trives og ses i vores pædagogiske læringsmiljø? 

3. Hvordan sikrer vi, at vi har blik for alle de børn, der er i periferien af børnefællesskabet - også 
dem, hvis udsathed er mindre synlig? 

4. Hvordan fungerer vores eventuelle samarbejde med andre instanser som PPR, sundhedspleje, 
tale-hørepædagog mv.? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad bruger vi disse udvalgte pædagogiske tilgange til at sikre, at alle børn trives, lærer, 
udvikler sig og dannes i børnefællesskaberne? 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Møde alle børn 
med positive 
forventninger 

   

Understøtte at alle 
børn udfordres og 
oplever at mestre 
noget 

    

Styrke vores egne 
relationer til de 
børn, der befinder 
sig u udsatte 
positioner 

   

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvilke gode eller dårlige erfaringer har vi med pædagogiske tiltag og initiativer rettet mod 
kommende skolebørn? 

2. Hvad mener vi, er de vigtigste faktorer for, at børn oplever tryghed og sammenhæng i 
overgange? 

3. Hvordan oplever vi samarbejdet med skole, fritidshjem/SFO eller andre dagtilbud i forbindelse 
med overgange? 

4. Hvordan kan vi følge op på, hvordan børnene har oplevet overgangen fra dagtilbud til skole eller 
SFO/fritidshjem? 

 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad inddrager vi disse udvalgte perspektiver for at sikre sammenhæng i de forskellige 
overgange? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Børnenes perspektiv    
Forældrenes 
perspektiv 

    

Skolens eller 
SFO/fritidshjemmets 
perspektiv 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Samspil og relationer 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

1. Hvad kendetegner de situationer, hvor vi oplever nærvær mellem os og børnene, og vi er 
fordybede sammen? 

2. Hvornår oplever vi, at vi ikke er tilgængelige for børnene og ikke har mulighed for at reagere på 
deres behov? 

3. Hvordan kommunikerer vi med børnene, både kropsligt og sprogligt, i forskellige situationer i 
løbet af dagen? 

4. Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem det pædagogiske 
arbejde med hele børnegruppen? 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad har vi fokus på disse udvalgte tilgange i vores arbejde med at skabe gode samspil 
og relationer? 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Opdele børnene i 
mindre grupper 

   

Være fleksibel i 
vores organisering 
af hensyn til 
børnenes 
voksentilknytning 

    

Arbejde bevidst 
med vores sprog 
og kropssprog og 
placering i 
rummet og på 
legepladsen 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 

 
Skriv: 

 

Evaluerende pædagogisk praksis 

Reflektér – Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige 
praksis og konkrete eksempler. 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



1. Hvordan evaluerer vi det pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse? 

2. Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende evaluering er systematisk? 

3. Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for på aktiviteterne eller på 
børnenes læring? 

4. Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, vi får fra vores evaluering, til at justere vores 
pædagogiske læringsmiljø? 

 

Vurdér – Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste 
måned. 

I hvilken grad er vi opmærksomme på disse udvalgte dimensioner, når vi evaluerer vores 
pædagogiske praksis? 

 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 
Evaluere 
sammenhængen 
mellem 
læringsmiljøet og 
børnenes trivsel, 
læring, udvikling 
og dannelse 

   

Justere praksis ud 
fra evalueringens 
resultater 

    

Evaluere den 
justerede praksis 

   

 

Beslut – tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i figuren 
nedenunder, og beslut jeres næste skridt 

Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov 
for udvikling? 

 



 

 
 

Skriv: 

 

 

 

Tema 4. Kommunikation og samspil 
Opgave 15: Samspilstemaer 

 
 

- Giv efter tur et eksempel i form af en lille historie på hver af de 3 samspilstemaer (følelser, 
mening, rammesætning) 

- Diskuter hvor I har mødt udfordringer, som I gerne vil blive bedre til at tackle 
 
 

Forankre nye 
perspektiver 

i praksis?

Igangsætte 
konkrete 

tiltag?

Inddrage 
mere viden 

udefra?

Indsamle 
mere 

information 
om egen 
praksis?



Opgave 16: Konflikthåndtering 
Fortæl om en konkret episode, hvor en voksen er i konflikt med et barn. 
 
På baggrund af historien reflekteres over:  

- Selvrefleksion i forhold til hvordan I selv forstår og konkret møder barnet 
- Hvad er det hos barnet, der får den voksne til at gå i konflikt med barnet? Er der evt. noget i 

måden, episoden er beskrevet på, der fortæller om, hvad den voksne trigger på? 
- Hvad vil barnet opnå? 
- Hvordan oplever barnet mon den voksne? 
- Ideer til nye måder at forstå og møde barnet på? 

 
 
Opgave 17: Positive omformuleringer 
Sig hvad I gerne vil have, barnet skal gøre, i stedet for hvad I ikke vil have. Ofte er det sådan, at 
barnet er klar over, at I vil have, det gør noget anderledes, men ikke hvordan I gerne vil have det. 
Derfor fortsætter det med at gøre, som det gør – eller får vi en konflikt. 
 
Skriv 3 negativt formulerede udsagn i nedenstående skema – det skal være en udfordring til jeres 
nabogruppe, som herefter skal skrive en positiv omformulering af udsagnene. 
 
Brug meget gerne nogle eksempler fra jeres egen hverdag. 
Udfordring Omformulering 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Opgave 18: Børnesynsvinklen – Børneperspektivet 
Case: Klodser i kassen 
Anne, Birger og Carla 2½-3 år har sammen leget med duploklodser i legestuen. Nu er det ved at 
være lukketid, og der skal ryddes op. ”Kan I putte klodserne i kassen”, siger pædagogmedhjælperen. 
Anne og Birger går i gang. De skiftes til at smide en klods i kassen og smiler og ler til hinanden. 
Carla lægger også et par klodser i kassen, men stopper så og kigger på et par jævnaldrende piger, 
som leger en rulleleg på en madras i nærheden. Pædagogmedhjælperen siger ”Carla, kan du også 
putte klodserne op i kassen” Carla kigger ned og svarer ikke. 
 

A. Hvad vil I nu gøre og sige? (Sæt et kryds ved de handlinger/udsagn, I mener, er pædagogisk 
i orden). 



Gøre/sige Ja Nej Måske 
1. Du kigger bestemt på Carla og siger: Carla kig 

på mig, Du skal være med til at rydde op. 
   

2. Du smiler til Anne og Birger, ser opfordrende på 
Carla og siger: Se hvor sjovt Anne og Birger har 
det. Kom nu og vær med til at putte klodserne i 
kassen. 

   

3. Du siger til Carla: Når I alle 3 har leget med 
klodserne, så skal I alle sammen rydde op. 

   

4. Du siger til Carla: Se hvor dygtige Anne og 
Birger er til at rydde op. Jeg er sikker på, du også 
kan. 

   

5. Du siger til Carla: Vil du hjælpe mig med at tørre 
bordene af i stedet for at putte klodser i kassen? 

   

 
B. Begrundelse, I skal nu give en kort pædagogiske begrundelse for jeres svar, dvs. hvorfor I 

mener de forskellige muligheder er i orden, ikke i orden eller måske i orden. 
 

Mulighed nr. Begrundelse 
1.   

 
 

2.   
 
 

3.   
 
 

4.   
 
 

5.   
 
 

 
C. Analyse. Giv ét eller gerne flere bid på, hvorfor Carla holder op med at deltage i oprydningen. 

Hvad sker der mon inde i Carla? 
D. Hvordan ville I selv gribe situationen med Carla an? 

 
Opgave 19: ICDP 
Gruppeopgave:  

1. Se først filmene 
a. https://www.youtube.com/watch?v=725LIwusNsQ 
b. https://www.youtube.com/watch?v=x5HybM-ak7Q  

2. Anvend modellens 3 dialoger og 8 samspilstemaer til at reflektere over følgende: 

https://www.youtube.com/watch?v=725LIwusNsQ
https://www.youtube.com/watch?v=x5HybM-ak7Q


a. Hvornår anvender vi modellens indhold i vores dagligdag i praksis? 
b. Hvad er vi rigtige gode til i praksis? 
c. Hvad kunne blive bedre? 

3. Kom med minimum et eksempel pr. dialog og samspilstema 
 
 

Tema 5. Forældresamarbejde 
 
Opgave 20: Refleksion og dialog 
Individuel refleksion, er der flere på kurset fra samme institution, kan de arbejde sammen. 

1. Pædagogisk personale 
a. Hvordan og i hvilke situationer lykkes I med at inddrage forældre, som ikke på eget 

initiativ deltager aktivt i samarbejdet i dagtilbuddet om deres barns trivsel, udvikling 
og læring? 

b. Hvornår oplever I, at jeres tilrettelæggelse af forældresamarbejdet ikke er 
tilstrækkeligt inddragende og differentieret i forhold til at sikre, at alle forældre indgår 
i et ligeværdigt samarbejde? 

c. Hvad gør I, når I oplever børn og familier, der har brug for ekstra støtte og 
opmærksomhed? Hvad er svært, og hvordan håndterer I det? 

2. Pædagogisk ledelse 
a. Hvilke kompetencer og ressourcer har I, i dagtilbuddet, i forhold til at sikre, at jeres 

samarbejde med forældre tager afsæt i den enkelte families behov? 
b. Hvordan fordeler I bedst muligt jeres ressourcer mellem forskellige former for 

forældresamarbejde, f.eks. individuelt forældresamarbejde, samarbejde med 
forældre i mindre grupper og det generelle forældresamarbejde med den samlede 
gruppe af forældre i dagtilbuddet? 

c. Hvilken rolle spiller den styrkede pædagogiske læreplan i jeres tilrettelæggelse af 
forældresamarbejdet? 

3. Forvaltning 
a. Hvilke overordnede mål og strategier har I for forældresamarbejde i dagtilbuddet? 
b. Hvordan understøttes dagtilbuddets kvalitetsarbejde med at sikre inddragelse af alle 

forældre i et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde? 
c. Hvilken rolle har forvaltningen, hvis forældresamarbejdet ikke fungere? 

 
Opgave 21: Forældresamtale 
Case: Forældresamtale 
Amalie har virket lidt trist i den sidste tid. Hun leger heller ikke ret meget med Beate og Carla mere. 
De tre var ellers et fast trekløver. Beate er den, der træffer afgørelsen i pigegruppen. Amalie søger 
de voksne meget mere nu, end hun gjorde tidligere. Det er ved at være tid til de årlige samtaler med 
alle forældrene. Du beslutter at tale med Amalies forældre om, at Amalie ikke har det så godt socialt 
som tidligere. 
Hvordan vil I tage Amalies problem op med Amalies forældre? 
 
Sæt kryds ved de spørgsmål eller udsagn, I kunne forestille jer at bruge i løbet af samtalen.  
□ Vi har lagt mærke til, at Amalie er trist. Hvordan har I det hjemme hos jer for tiden? Er der nogle 
problemer? 



 
□ Ja, Amalie har det jo ikke så godt for tiden. Hun er deprimeret og leger ikke mere med Beate og 
Carla, så vi har tænkt os at kontakte pædagogisk-psykologisk rådgivning. Hvad siger I til det? 
 
□ Vi har lagt mærke til, at Amalie virker lidt trist for tiden. Har hun fortalt noget til jer om, hvordan hun 
har det? 
 
□ Amalie leger næsten ikke med sine gamle veninder Beate og Carla mere. Har Amalie sagt noget 
hjemme om, at Beate holder hende udenfor? Det har jo altid været Beate, der bestemte i den gruppe. 
 
□ Vi er lidt bekymrede for, hvordan Amalie har det her i børnehaven for tiden. Det er vi, fordi vi har 
lagt mærke til, at hun ikke virker glad, og fordi hun sjældent leger med Beate og Carla. Hun er også 
blevet mere voksensøgende. 
 
□ Vi synes, at Amalie har et problem. Hun har mistet sine faste legekammerater Beate og Carla - og 
nu er hun begyndt at klæde til de voksne. 
 
□ Vi vil gerne starte med at høre, hvordan I oplever, at Amalie, har det her i børnehaven. 
 
□ Vi har tænkt på, om Amalie er sårbar for tiden, fordi hun mangler noget hjemme? Hvor meget tid 
bruger I sammen med hende? 
 
□ Vi vil gerne tale med jer om, at Amalie har nogle problemer med relationsdannelsen for tiden. 
Hendes netværksdannelse er svækket, og stemningslejet er reduceret. Desuden søger hun 
kompensatoriske voksenrelationer. 
 
Begrund hvorfor I vælger de enkelte udsagn til eller fra. 
 
 
Tema 6. Samarbejde med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere 
 
Opgave 22: Samarbejde med talepædagoger, pædagogiske konsulenter m.v. 
Fortæl efter tur om jeres samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  

- Hvorfor er de kommet og hvad har deres rolle været. 
- Er der defineret retningslinjer af kommunen/institutionen for samarbejdet. 
- Find et eksempel på et barn, hvor I har haft brug for en særlig sagkyndig person udefra. 
- Hvordan vil I fremlægge barnets sprogproblem og sprogstimuleringsbehov for forældrene? 

 
Opgave 23: Konflikttrappen 
I skal nu beskrive en konflikt med en kollega, I selv har oplevet. I får mest ud af analysen, hvis I kan 
komme i tanke om en konflikt, hvor I nåede mindst et par trin op ad konflikttrappen. 

- Beskriv en konfliktsituation I har oplevet med kolleger. I skal kun beskrive konfliktens start. 
Fortæl konkret hvad situationen var, og hvad der blev sagt eller gjort. Stop beskrivelsen der 
hvor konflikten er blevet synlig. Vær så neutral som mulig i beskrivelsen. 

- Hvilken slags konflikt mener I, der var tale om? 
- Hvor højt nåede konflikten op ad konflikttrappen? Blev den løst? 



- Var konfliktens parter anerkendende over for hinanden? Beskriv hvordan – både hvis de var 
anerkendende, eller hvis de ikke var det. 

- Hvad ville I eventuelt gøre anderledes i en lignende konflikt en anden gang? 
 
Opgave 24: Samtale om samarbejdsproblemer 
Case: Arbejdsopgaver og værdsættelse 
Anne har gennem længere tid oplevet en skæv fordeling af arbejdsopgaverne i institutionen. Det er 
mundtligt aftalt, hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles, men det holder ikke altid i praksis. Anne 
oplever at nogle kolleger løber fra f.eks. oprydning. Det er ofte hende, der tager sig af dét, de andre 
ikke får gjort. Samtidig føler hun ikke, at der er nogen, der lægger mærke til – og værdsætter – 
hendes indsats. 
 
Sæt kryds ved de spørgsmål som I mener kan starte en god dialog, om det problem Anne rejser. 
 
□ Jeg mener, at du skal sige til, når der er nogen, der ikke gør, hvad vi har aftalt. 
□ Hvor tit oplever du, at det er dig, der står tilbage med opgaver, andre skulle have taget sig af? 
□ Kan du give nogle eksempler på, hvordan det viser sig, at aftaler ikke bliver holdt? 
□ Tror du ikke, at det er noget du forestiller dig, at du ikke bliver værdsat? 
□ Hvad vil du gerne have hjælp til? 
□ Er du nu også sikker på, at kollegerne ikke lægger mærke til din indsats? 
□ Tror du ikke også, at det kan hænge sammen med, at du er mere pligtopfyldende end os andre? 
□ Hvornår oplever du, at du ikke bliver værdsat? 
□ Hvad tror du er forklaringen på, at opgaverne er skævt fordelt? 
□ Du må lære at sige fra. Det er urimeligt, at du skal gøre andres arbejde. 
□ Er der noget, du selv kan gøre anderledes? 
□ Vi har jo ret travlt med de få mennesker, vi er, mon ikke du stiller for høje krav til oprydning? 
 
Begrund jeres fra- og tilvalg af spørgsmål 
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Drugli, May Britt., Nordahl, Thomas; Det ved vi om forældresamarbejde i dagtilbud, Dafolo, 2020 

Filtenborg, Dorthe; Et styrket forældresamarbejde: En praktisk guide til dialog og vejledning om 
barnets trivsel, læring og dannelse, Dafolo, 2018 

Avenstrup, Kristina., Hudeck, Stine: Sammen om barnets læringshistorie: praksisguide til fornyet 
forældresamarbejde og et styrket læringsmiljø, Dafolo, 2018 

 

Tema 6. Samarbejde kolleger og eksterne samarbejdspartnere 

Hegelund Dalsgaard, Anette, Lotte Mejl; Den professionelle pædagog, Hans Reitzel, 2009 

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/09/12/Tema-Hverdagspaedagogik
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-0
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-0
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/samspil-paa-legepladsen
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/samspil-paa-legepladsen
https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/de-otte-temaer-for-godt-samarbejde/


Villumsen, Anne Marie; Opsporing og underretning i dagtilbud, Hans Reitzel, 2020 

Broström, Stig; Overgange og sammenhænge i børns liv, Akademisk Forlag, 2019 

Sederberg, Mathilde. Stolpe, Malene Norup; Børn og unges trivsel: Et tværprofessionelt ansvar, 
Hans Reitzel, 2019 

Qvortrup, Ane., Skriver Laustsen, Majbritt., Tjalve, Lotte Tangaa; Professionelle 
læringsfællesskaber i dagtilbud, Dafolo, 2018 

Kristoffersen, K. Ø., Nielsen, M. M., Nordahl, T., & Andersen, P. G. (red.) (2011). LP-modellen og 
børns læring og adfærd: Grundbog for det pædagogiske personale i daginstitutioner. (1. udgave 
udg.) 

 

Video 
Den styrkede pædagogiske læreplan – kort fortalt 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4dSiT1n4h0 

Samspil og relationer i dagtilbud https://www.youtube.com/watch?v=U8S7nHRp3_I 

Børn og leg https://www.youtube.com/watch?v=eYR1CVE1psc 

Børns hemmelige verden afsnit 1-5 https://laeringslab.dk/film/stream-pa/stream-bhv.html 

Udviklingsstadier og trivsel https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/opdragelse-
trivsel/opdragelse-og-trivsel/udviklingsstadier-og-trivsel.aspx 

Tilknytningstraumer og omsorgssvigt http://www.ohrtpsykoterapi.dk/omsorgssvigt-og-
tilknytningstraumer/ 

ICDP på barnets præmisser https://www.blivklog.dk/icdp-pa-barnets-praemisser/ 

Den pædagogiske omsorg, 3 videoer https://dpu.au.dk/aktuelt/asterisk/asterisk-live/omsorg/ 

0-6 åriges børns institutions- og hverdagsliv https://dpu.au.dk/viden/video/0-6-aarige-boerns-
institutions-og-hverdagsliv-06-19/ 

Inklusion og Eksklusion https://dpu.au.dk/viden/video/inklusion-og-eksklusion-02-2019/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4dSiT1n4h0
https://www.youtube.com/watch?v=U8S7nHRp3_I
https://www.youtube.com/watch?v=eYR1CVE1psc
https://laeringslab.dk/film/stream-pa/stream-bhv.html
https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/opdragelse-trivsel/opdragelse-og-trivsel/udviklingsstadier-og-trivsel.aspx
https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/opdragelse-trivsel/opdragelse-og-trivsel/udviklingsstadier-og-trivsel.aspx
http://www.ohrtpsykoterapi.dk/omsorgssvigt-og-tilknytningstraumer/
http://www.ohrtpsykoterapi.dk/omsorgssvigt-og-tilknytningstraumer/
https://www.blivklog.dk/icdp-pa-barnets-praemisser/
https://dpu.au.dk/aktuelt/asterisk/asterisk-live/omsorg/
https://dpu.au.dk/viden/video/0-6-aarige-boerns-institutions-og-hverdagsliv-06-19/
https://dpu.au.dk/viden/video/0-6-aarige-boerns-institutions-og-hverdagsliv-06-19/
https://dpu.au.dk/viden/video/inklusion-og-eksklusion-02-2019/
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