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Den refleksivt, kritiske stillingtagen til:

1. Viden om kvalitet til den evaluerende pædagogiske praksis. 

2. Brug af redskaber i den evaluerende pædagogiske praksis. 

3. Tilrettelæggelse af og deltagelse i pædagoguddannelsen for en evaluerende 
pædagogisk praksis.



Normering og 
gruppestørrelse

Fysiske 
rammer

Skoleparathed

Sociale kompetencer

(Efter-)uddannelse og 
personalestabilitet

Interaktioner mellem 
børn og voksne

Leg

Forældre-
samarbejde

Ledelse i 
dagtilbud

Faglig kognitive
færdigheder

Viden om hvad der kendetegner højkvalitets dagtilbud – forskningens blik

Rutineprægede 
situationer og 
aktiviteter
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Men hvad er god viden om dagtilbud?
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BSM & EVA: Godt i gang med styrket pædagogisk læreplan

✓ Samlet publikation om den 
styrkede pædagogisk læreplan 

o Egenanalyse
o Forankring

✓ Tematiserede materialer
o Forskningskortlægninger
o Praksiskortlægninger
o Vidensnotater
o Dialogkort
o Videoer
o Speed-drawings
o PowerPoints
o Osv.

✓ Øvrige materialer
o Dokumentationspraksis
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Tidsplan for offentliggørelse på emu.dk

Sommer 2018

▪ Samlet publikation om den styrkede 
pædagogisk læreplan 

▪ Egenanalyse

▪ Forankringsredskab

▪ Tema om interaktioner og relationer

▪ Tema om evaluerende pædagogisk praksis

2019

• Forældresamarbejde

• Læreplanstemaer



”§9, Stk. 2 Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i 
dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø (…) 

Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædago-
giske personale og ledelse løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske 
læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
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En styrket pædagogisk læreplan

Det kan f.eks. ske ved, at praksis fastholdes 
gennem pædagogisk dokumentation, der 
danner grundlag for analyse af og systematisk 
refleksion over sammenhængen mellem 
læringsmiljø og børnenes læring og trivsel og 
udvikling. 

Det kan give anledning til justeringer, så det 
pædagogiske læringsmiljø bedst muligt 
understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling.”

Master for en styrket pædagogisk læreplan, juni 2016

Høringsudkast, oktober 2017
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• Læreplanerne har skabt fokus på læring og bidraget til systematik i det 
pædagogiske arbejde 

• Manglende systematik ift. dokumentation og evaluering 

o 39 procent af de pædagogiske konsulenter vurderer, at mindst 75 procent af 
læreplanerne i deres kommune har ”en fyldestgørende beskrivelse af læringsmål (ift. 
egenskaber, færdigheder eller kompetencer) for de seks læreplanstemaer, formuleret 
så man kan konstatere om de er indfriet” 

o 26 procent af de pædagogiske konsulenter angiver, at mindst 75 procent af 
læreplanerne har en beskrivelse af, hvordan de vil dokumentere, om de valgte 
metoder indfrier målene.

o 25 procent af konsulenterne angiver, at mindst 75 procent af læreplanerne har en 
fyldestgørende beskrivelse af evalueringspraksis. 

• Læreplanerne anses ikke som et redskab ift. at styrke udsatte børns læring 

Evaluering af de pædagogiske læreplaner (Notat, MBUL 2016)
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Evalueringsredskaber i tal (cirka) – et blik på anvendelse og udbud

Daginstitutioner Dagpleje Kommuner Pålagt af kommuner

Antal redskaber, 
som anvendes
i gennemsnit

6 5 9 3

Lav/høj
1-15 0-12 2-19 0-9

Læringsmiljø Børneniveau Læringsmiljø & 
Børneniveau

Generel

Refleksions- og 
analyseredskaber 7 2 3

Måleredskaber 
5 17 3

Refleksions- og 
analyseredskaber 
& Måleredskaber

1 1
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1. Hvor stammer måleredskabet fra?

2. Hvilken type redskab er der tale om?

3. Hvilken målgruppe passer redskabet til?

4. Hvad ved vi om redskabets lødighed og 
kvalitet?

5. Hvordan er redskabets gennemsigtighed?

6. Er det undersøgt, om redskabet er pålideligt, 
dvs. måler præcist? 

7. Måler redskabet det, du gerne vil måle dvs. 
gyldighed?

8. Hvordan er redskabets praktiske 
anvendelighed?

Overvejelser om måleredskaber
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….Og de etiske overvejelser for 
børn, forældre og pædagoger… 



• Fagligt svagere 
studenterpopulation 
sammenlignet med andre PBA –
de studerende har brug for 
studieteknikker?

• Lav studieintensitet – de 
studerende får ikke et højt nok 
læringsudbytte?

• Det er ikke motivationen, der 
halter – uddannelsen er måske 
ikke krævende nok?
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Tilrettelæggelse og deltagelse i pædagoguddannelse



www.eva.dk 

Se mere på eva.dk/dagtilbud

Tak for ordet – og rigtig godt årsmøde!

Mail: sbo@eva.dk 
Mobil: 29 49 48 95


