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Aftaleparterne lægger afgørende vægt på, at 
kommunerne skal have respekt for intentionen med den 
styrkede pædagogiske læreplan og ikke pålægger 
dagtilbuddene og det pædagogiske personale yderligere 
dokumentationskrav. Aftaleparterne er i den forbindelse 
enige om, at den nye ramme for den pædagogiske 
læreplan i vid udstrækning er rammen for det primære 
pædagogiske arbejde med en god evalueringskultur 
(Børne- og Socialministeriet 2017, Aftalen, s. 8) 

 

Indholdet i kompetenceløftet vil tage udgangspunkt i 
den styrkede pædagogiske læreplan. Fokus vil således 
være på at understøtte viden og handlekompetencer i 
forhold til at etablere stimulerende læringsmiljøer, 
forældresamarbejde, samarbejde med andre sektorer, 
herunder sundhedsplejen, samt hvordan man skaber en 
god evalueringskultur (Aftalen, s. 14) 

”STÆRKE 

DAGTILBUD…” 

Begrebet 
stammer fra 

skoleverdenen 
(Dahler-Larsen, 

2006 
OECD, 2004 



• Evaluering er en anvendelsesorienteret, 
systematisk og databaseret vurdering af 
resultater og processer (Andersen, 
Wahlgren & Wandall, 2017, s. 19) 

 

• Kultur er i den forbindelse: Den måde en 
organisation over længere tid tænker, 
udfører, organiserer og anvender 
evaluering 

 

• ”Et system – dvs. procedurer, redskaber og 
handlinger - som er indarbejdet hos den 
enkelte medarbejder og ledelsen, og som 
også tilfredsstiller behovet for viden hos 
aktørerne i og omkring organisationen” 
(Nygaard & Skårup, 2006, s. 92) 

  

• "En ledelse af en organisation kan ikke 
påtvinge medarbejderne en bestemt 
kultur, men en ledelse kan skabe 
rammerne for at en kultur kan udvikles, og 
den kan udstikke en retning for 
organisationens arbejde" (Nygaard & 
Skårup, 2006, s. 95) 

 

 

EVALUERINGS

KULTUR 



• Ikke alle dagtilbudslovens 
intentioner om evalueringspraksis 
kan genfindes i dagtilbuddene 
(EVA 2012) 

• Der mangler systematisk  
dokumentationspraksis og 
stringens i evalueringstilgangen 

 

 

 

 

 

• https://www.eva.dk/dagtilbud-
boern/fortaellinger-
evalueringsfaellesskaber 

 

• https://www.eva.dk/dagtilbud-
boern/evalueringskultur-dagtilbud 
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• Grunduddannelsen for pædagoger skal 
styrkes, og ledernes kompetencer til at 
lede fagprofessionelle og understøtte 
udvikling af læringsmiljøer skal styrkes. 

• Professionen skal styrkes. Vi skal have en 
stærk analytisk kultur i dagtilbuddene, hvor 
dygtige fagprofessionelle analyserer egen 
praksis, lærer af hinanden og forstår at 
bruge og omsætte andres erfaringer og 
forskningsviden til udvikling af den daglige 
praksis.  

• Det er først og fremmest fagligt dygtige og 
udviklingsorienterede pædagoger med en 
fælles tilgang til kvalitet og en vilje til at stå 
på mål for den, som kan løfte kvaliteten i 
vores dagtilbud. 

 

• www.børns-læring.dk 

UDDANNELSEN, 

PROFESSIONEN 

OG EN 

STYRKET 

EVALUERINGS-

KULTUR 



• Det er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den 
pædagogiske praksis, at det pædagogiske personale og 
ledelse løbende dokumenterer og evaluerer 
sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes 
trivsel, læring og udvikling (Oprindeligt også  anbefalet 
af Task Force for fremtidens dagtilbud, 2011) 
 

• Evaluering kan forstås som en systematisk 
tilbageskuende vurdering af sammenhængen mellem 
den indsats (læringsmiljø) og de resultater (børns 
trivsel, læring og udvikling ), som er skabt (MBUL, 2016, 
s. 18).  

 
• En velfungerende evalueringskultur baserer sig på, at 

det pædagogiske personale og ledelse fastholder 
praksis gennem pædagogisk dokumentation og 
systematisk refleksion over indsats og resultater.  
 

• Kravet om etablering af en evalueringskultur i 
dagtilbuddet skal understøtte, at personalet udvikler en 
faglig selvkritisk og reflekteret tilgang til 
tilrettelæggelse og evaluering, som skal bidrage til, at 
personalet får øje på sin praksis, tænker over den og ser 
mulighederne for at ændre praksis, hvis der er behov 
herfor, som i sidste ende skal udvikle og kvalificere den 
pædagogiske praksis (Udkast til ændring af 
dagtilbudsloven (2017) s. 106) 
 

MASTER FOR 

EN STYRKET 

PÆDAGOGISK 

LÆREPLAN 

 

MBUL 2016 



• Formålet med evalueringen er således at 
udvikle kvaliteten af den pædagogiske 
praksis, hvor evalueringen blandt andet 
har til formål at få øje på de steder, hvor 
der er behov for at skabe endnu bedre 
pædagogiske læringsmiljøer for alle børn.  

• Det er ikke hensigten, at det enkelte barn 
skal evalueres, idet fokus i evalueringen er 
sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse, herunder hvorvidt 
det pædagogiske læringsmiljø fører til den 
trivsel, læring, udvikling og dannelse hos 
børnene, der ønskes (Udkast til ændring af 
dagtilbudsloven, s. 106) 

FORMÅL 



• Enhver evaluering må bygge på dokumentation forstået som en 
beskrivelse af børnenes trivsel, læring og udvikling og det 
læringsmiljø, som ligger til grund for de resultater. Dokumentation 
er en måde at vise praksis og er dermed et vigtigt element i 
evalueringen. Når man indsamler data, opnår man et grundlag for 
at vurdere, om man lykkes med sine mål, hvorfor man gør det, eller 
hvorfor man ikke gør det (Task Force for fremtidens dagtilbud, 
2012) 

 

• Dokumentationen kan have mange forskellige former, og en 
nuanceret og systematisk evalueringspraksis vil trække på flere 
dokumentationsformer. 

 

• Evalueringen skal ikke mindst skabe blik for ”de blinde pletter”, 
hvor man ikke af sig selv får øje på behovet for forbedringer, men 
hvor pædagogisk dokumentation kan understøtte og kvalificere 
den efterfølgende faglige refleksion (MBUL, 2016, s. 19). 

 

• Evaluering skal finde udtryk, der kan fortolkes som tegn på, at 
børnene har lært noget intenderet. Tilsvarende vil fraværet af det 
kommunikative udtryk blive fortolket som udtryk for, at børnene 
ikke har lært det intenderede. Fraværet af det kommunikative 
udtryk kan blive fortolket som udtryk for, at børnene ikke har lært 
det, der var meningen, de skulle lære (det intenderede). 
Tilstedeværelsen eller fraværet af det kommunikative udtryk bliver 
altså afgørende for, om den børnene placeres på indersiden eller 
ydersiden af forskellen: læring – ikke læring (Qvortrup & Keiding, 
2017) 

EVALUERING 

BYGGER PÅ 

DOKUMENTATION 

DATA 
informeret 

praksis 

En adskilt 
opgave, der 

udføres samtidig 
med 

pædagogisk 
arbejde, med det 

formål at gøre 
det tydeligt, 

hvad resultatet, 
effekten eller 
produktet af 
arbejdet er 

(Frederiksen, 
2015) 



• Vurdere om en indsats virker efter hensigten  
• Få et vidensgrundlag, som forandringer kan 

baseres på 
• Blive klogere på en problemstilling, der endnu 

ikke findes viden om 
• Leve op til eksterne krav om evaluering 
• Få indsigt i processer, som har betydning for 

implementering (EVA) 
• Er der kvalitet i det pædagogiske arbejde? 
 
• De brede pædagogiske læringsmål skal være 

iagttagelige, så de er mulige at operationalisere i 
dagtilbuddenes mangfoldige praksis. De 
pædagogiske læringsmål skal spille sammen med 
et læringsmiljø, hvor der skal evalueres på 
sammenhængen mellem de pædagogiske 
læringsmål for børnenes læring og udvikling over 
for læringsmiljøet (MBUL, 2016) 
 

• Kvalitet er spørgsmålet, om hvorvidt det 
pædagogiske arbejde er godt. 

• Evaluering er at undersøge, om det pædagogiske 
arbejde er godt nok. 

• DVS.: At se efter om det, man udretter i sin 
pædagogiske praksis, lever op til en bestemt 
forestilling om, hvad man burde udrette – altså 
kvalitet (Frederiksen,  2015) 
 

HVAD SKAL 

EVALUERES? 

 

AKTIVITETER 

OG 

INDSATSER 

Hvad er 
så 

kvalitet? 



KVALITET 

ORIENTERINGS 

KVALITET 

POLITISKE OG 

PÆDAGOGISKE MÅL 

PEJLEMÆRKER 



Inklusion 0 

Interaktion 2 

Deltagelse 2 

Demokrati  5 

Relation 10 

Mening 14 

Refleksion 16 

Kvalitet 17 

Trivsel 23 

Læringsmiljø 27 

Leg 56 

Udvikling 69 

Sammenhæng 89 

Mål 100 

Læring 239 

HYPPIGHED 

AF CENTRALE 

BEGREBER I 

MASTEREN 



SOM MAN 

SPØRGER… 

DCUM (2017). Børnenes syn på 
børnemiljøet 
i dagtilbud – Tal fra Dagtilbudstermometeret 
2017 

8 9 10 11

Rutiner for personlig
pleje

3,07 2,1 3,17 2,48

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Rutiner for personlig pleje På en skala fra  
1-7: 

Pkt. 9 
toiletbesøg 
Manglende 
håndvask 



HVILKE 

VÆRKTØJER 

BRUGER 

PÆDAGOGERNE? 

 

EVA 2016 



KAN/ SKAL VI 

HÆVE 

AMBITIONS 

NIVEAUET? 

EVA (2016). Måleredskaber i dagtilbud.  
En guide til at vurdere og vælge redskaber til måling af læringsmiljø kvalitet i dagtilbud 

Thelma Harms, Richard M. 
Clifford & Debby Cryer (2016): 
ECERS-3. Børnemiljø- 
vurderingsskala. Early 
Childhood Environment 
Rating Scale®, Third Edition. 
Hogrefe Psykologisk Forlag 



EVALUERINGS 

PROCESSEN 

 

(FREDERIKSEN, 

2015) 

MÅL og 
EFFEKT PROCES og 

STRUKTUR 

1. runde: 
Eksternt 

producerede 
data 

2. runde: 
interne data 
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Observationsdata fordelt på 6 underskalaer  -eksempel 
(35 vurderingspunkter – vurderes på en skala fra 1-7) ECERS-3 

Plads og
indretning

Rutiner til
personlig pleje

Sprog og literacy Lærings aktiviteter Interaktion
Organisations

struktur

Score 3,1 2,7 4 2,3 5 4,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5



Eksempel. 35 punkter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Middel 3,1 2,5 2 3,2 2,5 2,5 2,1 1,6 1,6 2,2 2,4 3,3 3,5 2 2,5 2,5 2,7 2,2 1,7 1 1,6 2,1 1,2 2,1 1,3 1,4 0 2,6 3,9 4,3 3,8 3,8 3,4 3 3,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

G
e

n
n

e
m

sn
it

li
g

 s
co

re
 

ECERS-3, N=35 
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EKSEMPEL 

Tættere 
fysisk 

kontakt 



EVALUERING 

BASERET PÅ 

DATA 

 

STRATEGIER 

BASERET PÅ 

FORSKNING 

Nordahl & Hansen, 2016 



Pædagogerne vil gerne evaluere men får 
det ikke gjort (VIVE, 2018) 

Pædagogerne scorer sig selv for højt, når 
de evaluerer sig selv (Harms et al, 2003) 

Når man først og fremmest er optaget af 
at vise andre, hvad der er sket, reflekterer 
man ikke over børnenes læring – man 
forholder sig ikke til børnenes 
læreprocesser, eller hvad man kan gøre 
anderledes i sin egen praksis (Alvestad & 
Sheridan, 2014; EVA, Bakspejlet, 2016) 

 

UDFORDRINGER 



Stille rammer og betingelser til rådighed 
for evaluering 

Faglig ledelse af dokumentations- og 
evalueringsprocesser 

Beslutning om fokus pga. data 

Beslutning om et udviklings- og 
efteruddannelsesforløb efterfølgende 

Samarbejde i ledelsesnetværk 

Sparring med forvaltningen, der tager 
ansvar for at bakke den faglige ledelse op 

AT SKABE  

EN 

EVALUERINGSKULTUR 

ER EN 

LEDELSESOPGAVE 

Og hvad underviser vi 
så i på 

pædagoguddannelsen
? 
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* Retsgrundlag og konventioner mv. er 
stærkt repræsenteret alle fire udbudssteder. 
* Kvalitet i dagtilbud er stærkt repræsenteret 
alle steder. 
* Leg fremstår centralt på første 
specialiseringsmodul, men indgår også på 
andre moduler. På PD ses leg og læring i en 
sammenhæng. 
* Læring fremstår centralt på 1. modul  men 
indgår også i grundfagligheden. 
* Forældresamarbejde trækkes mere frem i 
den nye lov. Temaet optræder på 3. modul og 
på PD.  
Børn i udsatte positioner indgår stærkt på 1. 
og 3. modul 7 og på PD – ofte kædet sammen 
med inklusion og børn uden for 
fællesskaberne 
* Overgange indgår på 3. modul 12 (PD) og er 
et tema på Tvær.prof. modul . I Loven lægges 
også vægt på overgange mellem hjem og 
dagtilbud og mellem dagtilbud. 
* Dokumentation indgår på 1. modul , 
evaluering på 2. modul (det nationale) men er 
ellers mest placeret i forbindelse med 
praktik. På PD kobles til kvalitet og til metode 
og etik. 
* Organisation og ledelse er stærkt 
repræsenteret på 3.modul og i 3.praktik.  
* Alle seks temaer behandles 

Børnesyn (barndom, historisk og aktuelt) er 
læringsmål på 2. modul , men får måske ikke 
den opmærksomhed (pga. tid), det burde. 
Kobles flere steder til etik. Temaet er spredt 
over flere moduler (og ikke ekspliciteret på 
PD).  
* Dannelse kobles til demokrati, 
medborgerskab og deltagelse (fx M. 
Pettersvold). Der arbejdes med dannelse flere 
steder i uddannelserne, men det fremstår ikke 
særlig eksplicit i specialiseringen. 
* Børnefællesskaber står ikke skarpt i 
specialiseringen. På PD kædes 
børnefællesskaber explicit sammen med 
inklusion. 
* Læringsmiljø (det er måske knapt så explicit 
for alle, hvor og hvordan, der arbejdes med 
dette). Kædes sammen med didaktik eller 
med organisering og ledelse af pædagogiske 
processer (som på PD) eller med relationer og 
kvalitet i dagtilbud.  
* De fysiske rammer (plads og indretning), 
sundheds- og sikkerhedsforhold fremgår ikke 
af nogle af modulerne (grundfaglighed?) 
* Der ønskes højere grad af 
forældreinddragelse og – involvering og 
udsyn mod lokalsamfundet og ”home-
learning”.  
 
 
 

 
. 



 
Mål for ”faglige fyrtårne” 
 
 
Kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at 
tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer. 
 
Kan påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i 
medarbejdergruppen. 
 
Har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det 
pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe 
relevante ’forstyrrelser’, der stiller krav til forandring af praksis. 
 
Har opnået indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad 
der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske 
læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke 
faglige fællesskaber. 
 
Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede 
pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis. 

Og studerende på 
pædagoguddannelsen? 
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