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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 

Moder-FKB: 
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge. 
 
 
Arbejdsfunktioner 
Dagplejere, pædagogiske medhjælpere og pædagogiske assistenter, der arbejder i dagtilbud.  

 
Deltagerforudsætninger 
Det forudsættes, at deltagerne skal arbejde med brede mål og evaluering af læringsmiljø enten i dagpleje 
eller dagtilbud, jf. den styrkede pædagogiske læreplan.  

Det forudsættes, at deltagerne har taget AMU-uddannelsen Den styrkede pædagogiske læreplan forud for 
denne uddannelse, da begreberne læringsforståelse og læringsmiljø formidles der.  

 
Relevante uddannelser at kombinere med 
Uddannelsen skal ses i sammenhæng med AMU-uddannelsen: Den styrkede pædagogiske læreplan og kan 
ligeledes kobles med AMU-uddannelsen Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis, samt de AMU- 
uddannelser, der retter sig mod de 6 temaer i den styrkede pædagogiske læreplan.  

Et eksempel på en konkret kombination, - i forhold til en arbejdsplads med bestemte deltagerforudsætnin-
ger hos medarbejdergruppen, kunne være:   

 

 

Se dette link, hvilke AMU-uddannelser der i øvrigt er tænkt i relation til uddannelsen; tryk på ’dagtilbud’ i 
den røde linje.  http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Kompetencebeskrivelser   

Den styrkede 
pædagogiske læreplan

(3 dage)

Brede læringsmål og 
evaluering af 

læringsmiljøet
(2 dage)

Læringsmiljø-Børns 
motorik, sanser og 

bevægelse 2
(3 dage)

Børns sproglige udvikling 
1

(2 dage)

http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Kompetencebeskrivelser
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2. Ideer til tilrettelæggelse 
 
Uddannelsen er af to dages varighed og skal dække nedenstående handlingsorienterede mål:  
 

• Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på 
baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, 
kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer  
 

• Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som 
metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet   

Uddannelsen kan tilrettelægges som to dage i træk eller som to dage med en arbejdsperiode imellem. 
Uddannelsen har en tæt sammenhæng med AMU-uddannelsen: Den styrkede pædagogiske læreplan, som 
giver fundamentet for arbejdet med læreplanen, bl.a. forståelse af læringsmiljø, børnesyn osv. som også er 
et nødvendigt fundament i denne uddannelse.  

  



5 
 

 
3. Temaer 
Inspirationsmaterialet er inddelt i to overordnede temaer med undertemaer. Temaerne kan kombineres, 
som det bedst giver mening, og i planlægningen af uddannelse kan det være relevant at undersøge, om 
deltagerne i forvejen arbejder med for eksempel bestemte dokumentations- og evalueringsformer, som 
kan inddrages i uddannelsen. Det kunne også være kommunalt bestemte metoder og redskaber, som kan 
inddrages.   

 

3.1. Temaoversigt 
Tema 1: Arbejdet med brede læringsmål for læringsmiljøer 

• Pædagogisk arbejde på tværs af læreplanstemaerne 

• Pædagogisk arbejde med mål 
 
Tema 2: Meningsfuld dokumentation og evaluering 

• Udvikling af læringsmiljøer 

• Evalueringskultur 

• Meningsfuld dokumentation 

• Praksisnære evalueringsredskaber 

3.2. Tema 1: Arbejdet med brede læringsmål for læringsmiljøer 
Tema 1: Arbejdet med brede læringsmål for læringsmiljøer er opdelt i to undertemaer. Det første tema 
beskæftiger sig med det ”nye” i den styrkede pædagogiske læreplan, i forhold til at arbejde på tværs af 
læreplanstemaerne.  Det andet tema beskæftiger sig med det, at arbejde med mål i det pædagogiske 
arbejde.  
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3.2.1. Pædagogisk arbejde på tværs af læreplanstemaerne 
Forventningen er, at den pædagogiske praksis i høj grad rummer elementer af alle 6 temaer i de samme 
læringsmiljøer, og at arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan derfor skal ses som 
sammenhængende arbejde på tværs af aktiviteter, 
pædagogiske rutiner, børns leg og de spontant 
opståede situationer.  

Når børn træder ind i dagtilbud/dagpleje, træder de 
ind i et miljø, som har en intention med det, børnene 
møder.  

Børn i dagtilbud i Danmark skal tilbydes 
læringsmiljøer, der understøtter, at de udvikler sig i 
forhold til: 

• Alsidig personlig udvikling 
• Kommunikation og sprog 
• Krop, sanser og bevægelse                                             
• Kultur, æstetik og fællesskab 
• Natur, udeliv og science 
• Social udvikling 

For uddybning af de enkelte temaer, se hovedpublikationen (i litteraturlisten) og næste afsnit. 

Opdelingen i temaer har det formål at sikre, at børn får mulighed for at gøre sig brede erfaringer inden for 
de forskellige temaer. Samtidig er det vigtigt, at den pædagogiske praksis ikke opleves som opsplittet i seks 
forskellige temaer eller retninger. De seks temaer skal forstås i sammenhæng og i klart samspil med og 
afhængighed af hinanden.  Alle de seks temaer er udfoldet i temabeskrivelser, så der er en fælles forståelse 
af, hvad der menes med temaerne, se hovedpublikation i litteraturlisten.  

 

3.2.2. Pædagogisk arbejde med mål 
Dagtilbuddene skal ikke længere opstille lokale mål for børns læring for hvert af de seks temaer. Der er nu 
formuleret 12 mål, som beskriver de indholdsmæssige områder, som børn i dagtilbud skal stifte 
bekendtskab med i deres tid i dagtilbud. Der skal etableres læringsmiljøer inden for rammen af de 
pædagogiske mål og på det pædagogiske fundament.  

De brede mål skal bidrage til sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og det pædagogiske 
fundament på den ene side og børns læring, trivsel, udvikling og dannelse på den anden side. De 
pædagogiske mål for læringsmiljøerne er formuleret bredt og overordnet og giver plads til lokal tilpasning 
og til den aktuelle børnegruppe.  

Det enkelte dagtilbud har ansvar for at etablere et pædagogisk læringsmiljø, der afspejler og tager højde 
for, at henholdsvis 0-2-årige børn og henholdsvis 3-5-årige børns behov og forudsætninger er 

 



7 
 

væsensforskellige, og at det pædagogiske læringsmiljø derfor skal tilpasses og afspejle dette. Det indebærer 
f.eks., at dagplejen og vuggestuer, som typisk er tilbud målrettet 0-2-årige børn, skal realisere de fastsatte 
pædagogiske mål for aldersgruppen 0-2 år, så det pædagogiske læringsmiljø afspejler de mindste børns 
behov og forudsætninger. Og på samme måde skal pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 
3-5 år tilrettelægge praksis ud fra den aldersgruppes behov og forudsætninger.  

Målene for de enkelte temaer er:  

Mål for læreplanstemaet ’Alsidig personlig udvikling’ 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og 
hinanden på både kendte og nye måder. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social- og 
kulturel baggrund. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil mellem børn og voksne og børn imellem, som er 
præget af tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og 
kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, 
vedholdenhed og prioritering. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelseskompetence. 

Mål for læreplanstema ’Social udvikling’ 

1. Læringsmiljøet skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn 
udvikler empati og relationer. 

2. Læringsmiljøet skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager 
til demokratisk dannelse. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Deltagelse og medindflydelse, empati og legens betydning for 
social læring. 

Mål for læreplanstema ’Kommunikation og sprog’ 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog, der 
bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og 
sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Interaktioner, sproglige rollemodeller, fællesskaber. 

Mål for læreplanstema ’Krop, sanser og bevægelse’ 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 
forskellige måder at bruge kroppen på. 
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2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro 
og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens 
funktioner og forskellige former for bevægelse. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Krop, sanser, bevægelse. 

Mål for læreplanstema ’Natur, udeliv og science’ 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 
stimulerer og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper og levende organismer samt en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Natur, udeliv og science 

Mål for læreplanstema ’Kultur, æstetik og fællesskab’ 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for 
fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, 
både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og 
nysgerrighed, så børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

Temabeskrivelsen rummer begreber som: Kulturelt indtryk og udtryk, kultur og fællesskaber. 

 
Målene er altså formuleret som brede, generelle og fælles mål for det børn skal møde i læringsmiljøet og     
som får betydning for børnenes mulighed for læring og udvikling. Der er ikke i så høj grad fokus på 
børnenes resultater men på de læringsmiljøer, de tilbydes.  Det pædagogiske personales måde at indgå i, 
tilrettelægge og være til stede i læringsmiljøet er ligeledes af stor betydning i forhold til evalueringen af, 
hvad børnene får ud af at være i dagpleje eller daginstitution.  

3.3. Tema 2: Meningsfuld dokumentation og evaluering 
Tema 2: Meningsfuld dokumentation og evaluering er opdelt i fire undertemaer. Formålet med at arbejde 
med dokumentation og evaluering er udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud og det sker gennem en 
evalueringskultur, som ledelsen er forpligtet til at etablere, og som det pædagogiske personale skal være 
en del af. Evalueringskulturen skal være båret af meningsfuld dokumentation, der giver viden om det, der 
er væsentligt og af praksisnære evalueringsformer, som er til at bruge i det daglige pædagogiske arbejde.  
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3.3.1. Udvikling af læringsmiljøer 
Arbejdet med dokumentation og evaluering har til formål at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer og 
dermed de forudsætninger børn tilbydes i dagtilbud for læring og udvikling i dagtilbud, herunder dagpleje.  

Det pædagogiske personale skal udvikle og tilrettelægge passende læringsmiljøer for børnene, så de passer 
til børnenes alder og behov.  Læringsmiljøet skal udvikles på baggrund af det pædagogiske personales 
dokumentation og evalueringer af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes 
læring og udvikling. Målopfyldelsen og på hvilket niveau, er ikke udtryk for, hvad børnene kan eller skal 
præstere, men peger mod forskellige områder og måder, hvorpå det pædagogiske læringsmiljø kan 
videreudvikles for at støtte børns læring og udvikling bedst muligt.  

 

3.3.2. Evalueringskultur 
Med arbejdet om en styrket pædagogisk læreplan og aftalen Stærke dagtilbud er der kommet fornyet og 
styrket fokus på betydningen af evaluering i arbejdet med at udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis. 
Evaluering skal være ”fagligt reflekteret, systematisk og meningsfuld for dagtilbud”. Desuden lægges der 
vægt på, at evaluerings- og dokumentationsmetoderne er velvalgte til formålet og afstemt med den 
pædagogiske praksis i dagtilbud. 

Ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen d. 24. maj 2018 

§9, stk. 2: ”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den 
pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen 
skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål (…) herunder en vurdering af sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.” 

Lovkravet tilskriver ledelsen det formelle ansvar for at evaluere den pædagogiske læreplan mindst hvert 
andet år og at denne evaluering skal være offentlig. Intentionen i den styrkede pædagogiske læreplan er, at 
det pædagogiske personale løbende indsamler dokumentation til vurdering og analyse af sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er intentionen 
med evalueringskultur. Det kan lederen dog ikke gøre alene, og de formelle krav til ledelsen, giver i sig selv 
ikke nogen evalueringskultur med formålet at udvikle pædagogisk praksis. Derfor spiller de pædagogiske 
medarbejdere en vigtig rolle i udviklingen af evalueringskulturen og dermed udviklingen af den 
pædagogiske praksis og blikket for egen andel heri.  

Den valgte dokumentation og evalueringsformerne skal bidrage til udvikling af læringsmiljøerne og skal 
komme børnene til gavn. Evalueringen handler om at vise, hvordan miljøet understøtter børnenes læring 
udvikling, trivsel og dannelse, hvorvidt det miljø og de muligheder, børnene gives, er optimale i forhold til 
de mål, der arbejdes med. Evalueringen handler om at vurdere om læringsmiljøets potentialer er 
tilstrækkelige, eller om der bør ske ændringer i miljøet.  

Tænkningen er illustreret i nedenstående modeller, hvor der rettes fokus på læringsmål, det kan være et 
eller flere af de ovenstående mål fra temaerne. Målet eller målene skal realiseres i den pædagogiske 
praksis gennem de pædagogiske rutiner, legen, de spontant opståede situationer og de planlagte 
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aktiviteter. Undervejs dokumenteres fx, hvordan børnene har eller gives mulighed for deltagelse, og om 
læringsmiljøet er tilrettelagt, så alle børn kan deltage. Denne dokumentation har som formål at give stof til 
refleksion og overvejelse om mulige justeringer af læringsmiljøet – målet er at gøre praksis bedre i morgen! 
Evaluering fordrer, at der reflekteres og vurderes i forhold til læringsmålet for læringsmiljøet. Se fx 
konkrete eksempler fra FOA på youtube (litteraturlisten). 

 

                

(Kvalitetscirklen, Kjær Olsen 2015)            (EVA inspirationsmaterialer på EMU.dk) 

 

3.3.3. Meningsfuld dokumentation 
Det at dokumentere er en opgave eller proces, der udføres samtidig med det pædagogiske arbejde med det 
formål at fastholde, hvordan børnenes mulighed for deltagelse i læringsmiljøet er.  

Dokumentation er alle tænkelige vidnesbyrd om processer og resultater i det pædagogiske arbejde. Det kan 
være dokumentation, som I og/eller børnene indsamler, fx børnetegninger og strandsten. Det kan også 
være dokumentation, som I og/eller børnene skaber, fx når I er i gang i den pædagogiske praksis i form af 
fotos, video, børns fortællinger og det pædagogiske personales praksisfortællinger. Dokumentation kan 
også være andre informationer om børnene, som I fx finder i spørgeskemaer eller andre indsamlinger om 
børns udvikling, trivsel og læring. (Dialogprofiler, TOPI, TRAS, TRASMO, sprogvurderinger). Det er væsentligt 
at have dokumentionsformer, som kan give jer information om, hvordan børnene anvender læringsmiljøet i 
deres læreprocesser. Her er dokumentation af børneperspektivet gennem fx video eller iagttagelser 
brugbare.  
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3.3.4. Praksisnære evalueringsredskaber 
Evaluering er en selvkritisk og reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og realisering af læringsmiljøet og 
evaluering handler om at have kapacitet til at få øje på sin praksis, tænke over den og kunne se muligheder 
for at ændre den. ”For når barnet begriber verden på nye måder og bliver en person i relation til den verden, 
det er en del af, så indebærer det, at den voksne må begribe og handle i forhold til barnets nye måder. Den 
voksne må tage stilling til, hvordan hun kan understøtte og bidrage til barnets læreprocesser. Det giver den 
voksne anledning til refleksion over sin egen rolle i forhold til barnet, hvilket igen kan tilføre noget til den 
voksnes egen læreproces og identitet.” (Læring på mode, 2004).  

Det kaldes også det dobbelte læringsperspektiv og er en del af formålet med at arbejde evaluerende. Det at 
arbejde med evaluering og analyse af dokumentation kalder på systematikker, former eller måder, hvorpå 
man kan gøre det. Evalueringsredskaber kan understøtte forberedelsen og/eller gennemførelsen af 
evalueringen, og kan også indeholde dokumentation. Redskaberne kan have fokus på forskellige dele af 
læringsmiljøet og/eller børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

EVA (Evalueringsredskaber i dagtilbud, 2017) har lavet en oversigt over de mest brugte 
evalueringsredskaber i danske dagtilbud, der bl.a. indeholder følgende:  

• Aktionslæring 
• DCUM’s relationsskema 
• LP-modellen 
• Praksisfortællinger 
• SMTTE modellen 
• Tegn på læring 
 
Beskrivelse af de enkelte modeller:  
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
Denne del af inspirationsmaterialet indeholder idéer til opgaver og undervisningsmaterialer, som kan 
bruges i undervisningen eller mellem undervisningsgange til omsætning af ovenstående viden. For hver 
opgave er kort angivet et formål og derefter beskrevet, hvordan det er tænkt, at man kan arbejde med 
opgaven. Som beskrevet i begyndelsen af inspirationsmaterialet, kan det være væsentligt at undersøge om 
deltagerne, eller evt. den kommune deltagerne kommer fra, arbejder med den pædagogiske læreplan på 
bestemte måder og/eller bruger bestemte former for dokumentation eller evaluering. I så fald kan 
opgaverne formuleres, så de passer til den praksis, deltagerne kender eller skal arbejde videre med.  

 

4.1. Opgave 1: Analyse af temaer i spil i forskellige læringsmiljøer 

 

 

Formål: At give deltagerne en mulighed for at se temaerne på tværs i den samme pædagogiske situation og 
drøfte forståelsen af de 12 mål – hvad betyder de egentlig og hvordan kan de ses i praksis? 

Hvordan: Udvælg en pædagogisk rutine, det kan være spisning, garderobe eller badeværelse. Deltagerne 
skal så vurdere, hvilke af de 12 mål, der er i spil i den konkrete rutine og hvordan det kan ses?  

Øvelsen kan laves som gruppearbejde eller som fælles refleksion på hele holdet og de 12 mål kan fordeles 
mellem deltagere, så de kigger efter noget forskelligt.  

En variation er at lade deltagerne se videoen ”Didaktik i dagplejen”, der ligger på YouTube (link i 
materialeliste) og bagefter lade dem vurdere, hvilke af de 12 mål, der er spil i dagplejerens arbejde.  
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4.2. Opgave 2; Foran, bagved eller ved siden af 
Formål: At få øje på, hvilke positioner, der er definerende for de pædagogiske læringsmiljøer og arbejde 
evaluerende/analyserende med dem.  

Hvordan: At beskæftige sig med læringsmiljø handler også om at forholde sig til sin egen placering i 
aktiviteten. Hvornår er man den instruerende, den der går foran og viser vej (voksenskabt læring), hvornår 
stiller man sig ved siden af og er undrende, undersøgende og medskabende i processen (voksenstøttet 
læringsrum), og hvornår kan man måske trække sig ud og stille sig bagved? (læringsrum præget af 
deltagernes egen leg og selvigangsatte aktiviteter). 

Tre former for positioner i læringsmiljøet:  

 Børnene har høj grad af 
indflydelse på indhold og form 

Børnene har høj grad af 
indflydelse på indhold og form 

De voksne har høj grad af 
indflydelse på indhold og form 

Den voksne går foran 
barnet/børnene i forhold til  
indhold og form i læringsmiljøet 

Den voksne går ved siden af 
barnet/børnene i forhold til 
indhold og form i læringsmiljøet 

De voksne har lav grad af 
indflydelse på indhold og form 

 Den voksne går bagved 
barnet/børnene i forhold til 
indhold og form i læringsmiljøet 

 

Overvej, hvilke positioner, der er i spil i læringsmiljøets forskellige situationer, de planlagte aktiviteter, 
børns leg, de pædagogiske rutiner og det spontant opståede. Vælg en planlagt aktivitet, en leg og en 
pædagogisk rutine og overvej, hvilke af ovenstående positioner, der er mest fremtrædende i de enkelte 
pædagogiske situationer. Er der forskellige grader af indflydelse for børn og voksne i de forskellige 
pædagogiske situationer? Hvordan ser børns perspektiver mon ud i de situationer, hvor det primært er den 
voksne der går foran – og i de situationer, hvor børn går foran?  

En variation er at lade deltagerne se videoen ”Dagplejer guider børn til at hjælpe og inkludere hinanden”, 
der ligger på YouTube (link i materialeliste) og lad deltagerne drøfte, hvornår dagplejeren går foran, bagved 
og ved siden af. Og hvad betyder det for børnene, når hun er i de forskellige positioner? Hvilke 
forudsætninger giver hun børnene for læring? 
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4.3. Opgave 3: Praksisfortællinger 
Formål: At få øje på, skriftliggøre/eller videoobservere og dermed dokumentere, hvordan pædagogisk 
praksis kan dokumenteres, drøftes, evalueres og udvikles.  

Hvordan:  Formuler en lille fortælling om en situation fra den pædagogiske praksis (pædagogiske rutiner, 
leg, aktiviteter) eller medbring en video. Læs fortællingen eller se videoen og arbejd med den på følgende 
måde i grupper eller plenum:  

 

(Tilvirket efter Broström og Frøkjær, 2006) 

 

 

4.4. Opgave 4, Undersøgelse af børneperspektiv 
Formål: Børns perspektiver på deres hverdag er en væsentlig kilde til praksisudvikling. Få et kort over rejsen 
med denne 4-trins-guide i børnemosaikker.  

Hvordan: Mosaiktilgangen giver et systematisk indblik i 0-6-årige børns perspektiver på hverdagen i 
dagtilbuddet. Her ses barnets perspektiver som fliser i en samlet mosaik. Processen starter i det konkrete, 
hvor I er nysgerrige med hensyn til, hvad nogle udvalgte børn oplever. Derfra inddrager I flere børn, indtil I 
til sidst har et billede af, hvad der er særligt betydningsfuldt for den samlede børnegruppe. Det giver jer et 
solidt fundament for at skabe forbedringer af hverdagen i samspil med børnene. Tilgangen består af de fire 
elementer Fokus, Indsamling, Forandring og Erfaringsopsamling, der her er illustreret som en rejse mellem 
fire øer. 

1. Fokus 

Her starter I jeres rejse. Første opgave er at afgrænse jeres fokusområde. Det kan fx være udeliv, 
legepladsen, relationer, eller hvad I og børnene er optagede af. I vælger også hver især to-fire fokusbørn, 
som I er særlig nysgerrige efter at lære bedre at kende, og som I vil følge på hele rejsen. 

 

1. Fase
Læs fortællingen eller se 
videoen
"Forfatteren" begrunder 
sit valg - hvorfor lige 
denne episode/dette 
øjeblik?
Hvad skete der egentlig?
Hvordan oplevede du 
det, der skete? 

2. Fase
Refleksion
Hvordan tror du 
barnets/børnenes og 
evt. andre involverede 
oplevelse var?
Hvad tror du 
barnet/børnene lærte 
her?
Hvad lærte du selv?

3. Fase
Pædagogiske 
overvejelser
Vurder det, som skete i 
situationen i lyset af 
formålet med 
situationen
Hvad var intentionen i 
situationen? 
Hvordan får det 
betydning for praksis 
fremadrettet? 
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2. Indsamling  

Her skal børnene på forskellige måder vise jer, hvordan de oplever fokusområdet. Det kan de formidle til jer 
gennem fotos, tegninger, rollelege, kropslige bevægelser, lyd, film, samtaler m.m. Det vigtigste er, at I 
sammen med børnene finder de måder, som de bedst udtrykker deres oplevelser på. Sammen med hvert 
fokusbarn skaber I en samlet mosaik, hvor alle barnets oplevelser indgår som mosaikfliser af udtryk. 
Mosaikkerne giver jer indsigt i, hvad fokusbørnene oplever som betydningsfuldt. Næste skridt er at spejle 
indsigterne i hele børnegruppen. Hvordan oplever den øvrige børnegruppe de ting og fænomener, I har 
fået øje på? 

3. Forandring 

I har nu fået ny viden om børnegruppens perspektiver på hverdagen i dagtilbuddet og skal overveje, 
hvordan det giver anledning til forandringer. Det gør I ved at inddrage børn og kolleger i jeres opdagelser og 
drøfte, hvilke konsekvenser den nye viden skal have.   

4. Erfaring  

Nu er I på den sidste ø, og det er tid til at se tilbage på rejsen. Hvad har I lært om jeres pædagogiske 
praksis? Hvad har I lært om det at arbejde med børneperspektiver? Hvad skal I være opmærksomme på, 
næste gang I arbejder med mosaiktilgangen? Måske har I fået øje på nye fokusområder, I og børnene er 
blevet nysgerrige efter at undersøge sammen. Så kan I sejle tilbage til Fokusøen og starte jeres nye 
udforskning. 

 

(Tag på rejse i børns perspektiver med mosaiktilgangen, 2015) 

 

Erfaring

ForandringFokus

Indsamling
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5. Litteratur og materialeliste 
 

5.1.  Web, materialer 
På EMU.dk/dagtilbud finder du følgende: 

• Hovedpublikation 
• Pejlemærkerne 
• Dagtilbudsloven 
• Forandringspakker, EVA 

 
Evalueringsredskaber i dagtilbud (2017). Udgivet af EVA, weblink:  

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-05/Evalueringsredskaber%20i%20dagtilbud%202018_web.pdf 

Læring er på mode (2004). BUPL, Børn og unge, nr. 38, weblink:  

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/A590D84BB8281AA0C1256F41003AB834?open
document 

7 metoder til at arbejde med børneperspektiver (2018). Udgivet af EVA, weblink: 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/7-metoder-arbejde-boerneperspektiver 

Tag på rejse i børns perspektiver med mosaiktilgangen, (2015). Udgivet af EVA, weblink:  

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tag-paa-rejse-boerns-perspektiver-mosaiktilgangen 

Viden om god pædagogik i spil – Kultivering af hverdagslivets pædagogik gennem fortællinger (2017). 
Udgivet af BUPL, weblink:   

https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/11/filer-videngodpaedagogik_kultivering-2715.pdf 

 

5.2. Litteratur 
 

Andersen, Dina Dot Dalsgaard (2015): Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø. Akademisk 
forlag 

Brostrøm, Stig og Frøkjær, Thorleif (2006): Fortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode. 
Kroghs Forlag 

Drugli, May Britt (2017): Gode rutinesituationer i dagtilbud. Dafolo 

Lind, Unni (2007): Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner. Kroghs Forlag 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-05/Evalueringsredskaber%20i%20dagtilbud%202018_web.pdf
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/A590D84BB8281AA0C1256F41003AB834?opendocument
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/A590D84BB8281AA0C1256F41003AB834?opendocument
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/7-metoder-arbejde-boerneperspektiver
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tag-paa-rejse-boerns-perspektiver-mosaiktilgangen
https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/11/filer-videngodpaedagogik_kultivering-2715.pdf
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Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik (2018): Red. af Mortensen, T. H. & 
Næsby, T.  Dafolo (Udkommer efteråret 2018) 

Olsen, Anne Kjær (2015): Pædagogisk design og dokumentationsdogmet – om tilrettelæggelse, 
dokumentation og evaluering i dagtilbud. I: Barndomspædagogik. Red. af Daniela Cecchin. Akademisk forlag 

Sørensen, Dorthe Filtenborg (2009): Pædagogisk dokumentation og evaluering i dagtilbud. Dafolo 

Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed (2015). Red. af David Thore Gravesen. Systime 
 

5.3. Video 
Didaktik i dagplejen, FOA, weblink:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k 
 
Dagplejer guider børn til at hjælpe og inkludere hinanden, FOA, weblink:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PpUCXCELQAQ  

https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k
https://www.youtube.com/watch?v=PpUCXCELQAQ
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