
1. Undren og  
observationer

2. Iagttagelse 
og oplevelse

3. Evaluering og 
eksperimenter

Inden I går i gang
Evalueringsguiden består af fire faser til 
strukturering af evalueringsprocessen. 
Opbygningen er cirkulær, idet faserne er 
dynamiske og internt forbundne.  

En guide til en bæredygtig og meningsfuld  
evalueringskultur – med inddragelse af  
børnenes perspektiver.

Denne evalueringsguide er udviklet som led i et 
forsknings- og udviklingsprojekt. Projektet er orga-
niseret under UCL’s koncept “Faglige udviklings-
institutioner” og er gennemført som et samskabel-
sesprojekt mellem UCL og børneinstitution Rising, 
Odense kommune. Formålet med evalueringsgui-
den er dels at synliggøre evalueringsprocessens 
faser, og dels at støtte pædagoger i at omsætte 
evalueringsprocessen til konkrete tiltag.

4. Handletiltag 
og organisatorisk 

videndeling
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2021 i regi af afdelingen for Anvendt Forskning i 
Pædagogik og Samfund, UCL. Projektet er organi-
seret under UCL’s koncept ‘Faglige udviklingsinsti-
tutioner’, hvis relevans er at forskningsbasere og 
udvikle praksisfeltet og pædagog- og læreruddan-
nelser i gensidige forpligtende samarbejder.
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Med den reviderede dagtilbudslov stilles der krav om etablering af en evalu-
eringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske 
læringsmiljø (Dagtilbudsloven, 2020, § 9, stk. 2). Denne evalueringsguide er 
udviklet som et bud på netop dette. Formålet er således at systematisere og 
understøtte den kollegiale evaluering af læringsmiljøerne. 

Det er her værd at bemærke, at det ikke handler om at dokumentere og eva-
luere på det enkelte barn, men i stedet på de faktorer, der spiller sammen og 
påvirker proceskvaliteten i læringsmiljøerne fx børnefællesskabets dynamik-

ker, pædagog-børne-interaktioner, daginstitutionens rytme og 
de fysiske rammer. 

Evalueringsguiden består af fire faser, der har til formål 
at strukturere evalueringsprocessen. Guiden 

er et konkret værktøj, der ved hjælp af 
spørgsmål kan facilitere den kollegiale 

feedback og dokumentation af eva-
lueringen. Kollegial feedback skal 
forstås som en fælles refleksion og 
ligeværdig dialog, som foregår i min-
dre kollegafællesskaber. 

Feedbacken tager afsæt i en fælles 
undren, der formuleres som et evalue-

ringsspørgsmål og danner grundlag for den 
løbende feedback. Det er her vigtigt at gøre opmærk-

som på, at processen skal planlægges fra starten såle-
des, at der bliver sat tid af til både afprøvning og doku-

mentation samt møder til den fælles refleksion og dialog. 

Evalueringsguiden fordrer inddragelse af de konkrete børn i dagtilbuddet og 
lægger hermed op til at pædagoger forpligter sig på at give børnene stemme 
både i undersøgelsen og kvalificeringen af deres hverdagsliv. At inddrage 
børnenes perspektiver skal forstås som det at få adgang til børns egne udtryk 
samt at skabe mulighed for voksnes empatiske indleven i børnenes oplevel-
ser (Warming, 2011; Koch & Jørgensen, 2018). Til at understøtte dette har vi 
udarbejdet et observationsskema. Det er én måde at arbejde med inddragel-
sen. Vi opfordrer til, at I afprøver forskellige metoder såsom video og børnein-
terview (Kampmann, Rasmussen & Warming, 2017).
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Dato/deltagere             

Undren
Indkreds jeres undren.  
Hvad er I særligt optaget af?

Dokumentation
Beskriv, hvordan I vil dokumentere  
jeres undren med fx deltager- 
observation, interview, video, fotos  
og børns produkter

Børnenes perspektiver
Hvordan vil I inddrage børnenes per-
spektiver på jeres undren?

Handlinger
Hvem gør hvad, og hvor gemmer I jeres 
dokumentation?

Planlægning af 
evalueringsprocessen
Til hver af de næste tre faser i evalue-
ringsmodellen skal der afsættes tid til at 
gå fra og holde møde.

Møde (fase 2)

Møde (fase 3)

Møde (fase 4)

Møde (evt.)

Fase 1: Undren og dokumentation 
Formålet med denne fase er at indkredse og dokumentere 
jeres undren med inddragelse af børns perspektiver.
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Beskriv jeres iagttagelser
Hvad viser dokumentationen jer?  
Hvad ser I?  
Hvad hører I?  
Hvad lægger I mærke til?

Beskriv jeres oplevelser
Hvordan oplever I det, der sker i  
dokumentationen?
• Kropslige sansninger: 

Får ondt i maven, varm i kinderne
• Følelsesmæssige reaktioner: 

Jeg bliver vred, lettet, glad
• Mentale reaktioner: 

Jeg bliver opmærksom på, interesse-
ret, i tvivl.

• Handeimpulser: 
Jeg får lyst til at gøre

Evalueringsspørgsmål
I skal formulere et  
evalueringsspørgsmål.

Ny dokumentation
Hvad har I brug for at undersøge  
nærmere? Hvordan vil I inddrage børne-
nes perspektiver?

Faglig viden
Hvilken viden kan I inddrage i jeres eva-
luering; faglige artikler, bøger, podcast?

Nye aftaler

Fase 2: Iagttagelse og oplevelse
Formålet med denne fase er at skabe et fælles fokus formuleret som 
et foreløbigt evalueringsspørgsmål. Med afsæt i dokumentation, skal
I nu fordybe jer via iagttagelser og oplevelser. Målet er at udvide 
jeres blikke, inden I når til analysen i fase 3.
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Iagttagelse på ny dokumentation
Hvad viser dokumentationen jer?  
Hvad ser I? Hvad hører I?  
Hvad lægger I mærke til?

Oplevelse på ny dokumentation
Beskriv jeres oplevelser
Hvordan oplever I det, der sker i  
dokumentationen?
• Kropslige sansninger: 

Får ondt i maven, varm i kinderne
• Følelsesmæssige reaktioner: 

Jeg bliver vred, lettet, glad
• Mentale reaktioner: 

Jeg bliver opmærksom på,  
interesseret, i tvivl.

• Handeimpulser: 
Jeg får lyst til at gøre

Evaluering
Analyse af dokumentationen med afsæt 
i evalueringsspørgsmålet og jeres 
iagttagelser og oplevelser. Her kan I 
inddrage faglig viden. 

Børnenes perspektiver
Hvilke nye indsigter har børnene bidra-
get med?

Eksperimenter
Hvad vil I, på baggrund af ovenstående, 
afprøve og dokumentere i praksis? 
Hvem gør hvad og hvornår? 

Fase 3: Evaluering og eksperimenter
Formålet med denne fase er at bearbejde jeres dokumentation og 
på baggrund af denne bearbejdning eksperimentere med nye tiltag.
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Handletiltag
Med afsæt i evaluering af eksperimen-
terne besluttes handletiltag

Organisatorisk videndeling
Konkrete aftaler: formidling til hvem, 
hvordan, hvornår?

Fase 4: Handletiltag og 
organisatorisk videndeling
Formålet med denne fase er at komme med et kvalificeret bud på 
udvikling af pædagogisk praksis (handletiltag) samt at planlægge og 
gennemføre organisatorisk videndeling.
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Observationsguide 
Denne observationsguide er udformet som et skema, som I kan printe ud og anvende, hvis I 
vil lave deltagende observation, som en del af jeres dokumentation.

Den færdige deltagerobservation:
Ovenstående stikord samles til en sammenhængende observation. Det er vigtigt, at I samler 
jeres stikord i umiddelbar forlængelse af observationen, således at I kan huske væsentlige 
detaljer. Aller senest samme dag. 

Sted/rum: Observationens 
varighed 
(påbegyndt-afsluttet)

Involverede 
personer
(antal og alder på børn)
(ansatte, antal og funktion)
(andre, fx forældre)

Stikord til 
situationen
(hvad sker der?)

Stikord til 
kommunikation
(dialog eller kropssprog)
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