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Evalueringskulturens betydning for pædagogers selvrefleksioner, 
læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv 
Forskningsrapport. Et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde mellem 

Børneinstitution Rising og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Resumé 

Denne forskningsrapport formidler et forsknings- og udviklingsprojekt, der har haft til formål at 

udvikle viden om, hvordan opbygning af en meningsfuld evalueringskultur kan understøtte 

pædagogers (selv)refleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv. Et andet og væsentlig 

formål har været at udvikle praksis i de otte deltagende børnehuse og at forsknings- og praksisbasere 

undervisningen på pædagoguddannelsens specialisering Dagtilbudspædagogik.   

Projektet har været organiseret som eksperimenterende samskabelse mellem Børneinstitution Rising i 

Odense Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet er en del af UCL’s 

koncept Faglige Udviklingsinstitutioner forankret i forskningsprogrammet Dagtilbud og 

Barndomspædagogik.  

Rapporten er opdelt i to delrapporter. Denne første delrapport formidler forsknings- og 

udviklingsprocessen herunder projektets målsætninger, organisering og metode. Ligesom vi 

præsenterer en Evalueringsguide, der er det synlige resultat af samskabelsen. I delrapport to 

præsenterer vi analyserne af det empiriske materiale.  

I det følgende vil vi kort opsummere de konkrete resultater af forsknings- og udviklingsprocessen i 

relation til rapportens to dele. 

Del 1: Forsknings- og udviklingsprocessen  

Projektet bidrager med en Evalueringsguide, der er blevet udviklet med inspiration fra metoden 

eksperimenterende samskabelse og Design-Based-Research via tre workshops med 2-3 udvalgte 

pædagoger fra hvert af de otte børnehuse og projektets forsker og undervisere. Evalueringsguiden 

baserer sig på viden fra den eksisterende forskningslitteratur om evaluering i daginstitutioner samt 

empirisk viden fra den eksperimenterende samskabelse. Evalueringsguiden består af fire faser, hhv. 

’Undren og observationer’, ’Iagttagelse og oplevelse’, ’Evaluering og eksperimenter’ og ’Handletiltag 

og organisatorisk videndeling’, der har til formål at strukturere evalueringsprocessen. Guiden er et 

konkret værktøj, der ved hjælp af spørgsmål under de fire faser kan facilitere den kollegiale 

evaluering.  
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Figur 1: Evalueringsguidens fire faser (Schmidt et al., 2021).  

Evalueringsguiden fungerer i dag som et værktøj i Børneinstitution Rising, der skal understøtte, at alle 

pædagoger i børnehusene bliver deltagere i opbygningen af lokale evalueringskulturer. Guiden indgår 

tillige i undervisningen af evalueringskultur på pædagoguddannelserne i UCL. Vi håber også, at andre 

kan få glæde af Evalueringsguiden, som er frit tilgængeligt på projektets hjemmeside:  

https://www.ucl.dk/forskning/anvendt-forskning-i-paedagogik-og-samfund/faglige-

udviklingsinstitutioner  

Del 2: Analyserne af det empiriske materiale 

Hvor den første del af rapporten er en afrapportering af forsknings- og udviklingsprocessen, er anden 

del af rapporten en analytisk læsning af det empiriske materiale. Ikke for at vise resultaterne af 

forsknings- og udviklingsprocessen – den del har vi afrapporteret i form af Evalueringsguiden, men for 

at stille os kritiske overfor, hvordan læreplanens fordringer om evalueringskultur, børneperspektiv og 

udvikling af pædagogers selvkritik har været medproducerende af den viden, som vi kan skabe. 

Rapportens anden del publiceres som en særskilt delrapport ultimo januar 2022 på projektets 

hjemmeside.  

Ud over denne rapport bidrager projektet med en fagfællevurderet artikel med titlen Når pædagoger 

giver stemme til børns stemmer, der forventes at udkomme i foråret 2022. Et andet bidrag er til en 

bog om faglige miljøer med titlen Mødesteder og ståsteder, som ligeledes forventes at udkomme i 

2022.  

God læselyst! 
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Baggrund 

Med den reviderede dagtilbudslov stilles der krav til dagtilbudslederne om etablering af en 

evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø 

(Dagtilbudsloven, 2021, § 9, stk. 2). Målet er, at ”personalet udvikler en faglig selvkritisk og reflekteret 

tilgang til tilrettelæggelse og evaluering af den pædagogiske praksis. Den faglige og selvkritiske tilgang 

skal bidrage til, at personalet får øje på deres praksis, tænker over den og ser mulighederne for at 

ændre praksis, hvis der er behov for det, hvilket i sidste ende skal udvikle og kvalificere den 

pædagogiske praksis.” (Børne- & Socialministeriet, 2020, s. 50)   

Fra forskningslitteraturen ved vi, at pædagoger i daginstitutioner af høj kvalitet er mere selvkritiske 

end pædagoger i daginstitutioner af lav kvalitet, og at udvikling af kvalitet er afhængig af 

pædagogernes kapaciteter til at kunne forholde sig kritiske og vurderende til deres praktiske 

erfaringer (Samuelsson & Sheridan, 2009; EVA, 2018). Samtidig viser en forskningskortlægning, at 

uddannet personale har afgørende betydning for kvaliteten og for barnets udvikling, og at kvaliteten 

af interaktionen mellem voksen og barn er den mest betydningsfulde enkeltfaktor (Christoffersen et 

al., 2014).  

Kvalitet i dagtilbud defineres gennem tre overordnede elementer, der hænger sammen og gensidigt 

påvirker hinanden: strukturel kvalitet, der handler om daginstitutionens rammer og vilkår som fx 

normering, ledelse og personalets uddannelse og kompetenceudvikling, proceskvalitet, der handler 

om interaktioner mellem hhv. børn og personale samt hverdagens rytme og struktur, og 

resultatkvalitet, der handler om hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på 

længere sigt (EVA, 2020). 

I dette forsknings- og udviklingsprojekt har vi samarbejdet med ledere og pædagoger i otte børnehuse 

i Børneinstitution Rising, Odense Kommune. I projektet har vi fokuseret på den daginstitutionelle 

proceskvalitet ift. at styrke pædagogernes selvkritiske refleksion og rolle i interaktioner med børnene 

gennem etablering af en meningsfuld evalueringskultur. Samtidig har vi samarbejdet med lederne om 

den strukturelle kvalitet, dvs. at skabe tid og rum til, at pædagogerne kan mødes og evaluere i mindre 

kollegafællesskaber. I den sidste ende handler det om at udvikle bedre resultatkvalitet, dvs. at børn 

oplever at blive hørt og at få mere indflydelse på deres hverdagsliv i børnehusene.       

Forsknings- og udviklingsprojektet tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål: 

Hvordan kan pædagoger via en systematisk dokumentations- og evalueringskultur styrke egen 

selvrefleksion og rolle i interaktioner med børnene. Og hvordan gives børn stemme som et integreret 

og forpligtende element i daginstitutionens dokumentations- og evalueringskultur? 
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Målet med forsknings- og udviklingsprojektet har været at udvikle viden om, hvordan pædagoger og 

ledere kan skabe en meningsfuld og bæredygtig evalueringskultur, der kan understøtte 

pædagogernes selvrefleksioner og at udvikle et evalueringsmateriale, der kan systematisere og 

understøtte den kollegiale evaluering af læringsmiljøerne med inddragelse af børns perspektiver. 

  

1. Projektets organisering og metode 

Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, der er organiseret under ‘Faglige 

udviklingsinstitutioner’, der er et koncept ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvis 

relevans er at forskningsbasere og udvikle praksisfeltet og pædagoguddannelsen i gensidige 

forpligtende samarbejder. Det betyder konkret, at projektet retter sig mod både at skabe 

forskningsviden omkring ‘meningsfuld evalueringskultur’, at udvikle en evalueringspraksis i de 

deltagende daginstitutioner og samtidig at praksis- og forskningsfundere undervisningen på 

pædagoguddannelsens specialisering; Dagtilbudspædagogik ved at tilknytte undervisere og 

bachelorstuderende i projektet. Konceptet er forankret i forskningsprogrammet Dagtilbud og 

Barndomspædagogik. 

Projektet er ledet af docent, ph.d. Christina Haandbæk Schmidt fra UCL med deltagelse af lektor Anna 

Busk Rasmussen, lektor Mette Valentin Lyndgård og adjunkt Hanne Kirsten Henriksen fra 

pædagoguddannelsen, Odense.  

Projektet er foregået som en samskabelse med børneinstitution Rising, som er en områdeinstitution 

bestående af 8 børnehuse i Odense Kommune. Projektet er igangsat via områdelederen og de daglige 

pædagogiske ledere med deltagelse af det pædagogiske personale. Selve samskabelsen har været 

organiseret som en bottom-up-proces, hvor 2-3 udvalgte pædagoger fra hvert børnehus har deltaget i 

en arbejdsgruppe med forskeren og underviserne fra UCL.  

Vi har valgt at angive den samarbejdende områdeinstitution med navn, for på den måde at vise 

respekt og taknemmelighed for samarbejdet og samskabelsen. Af etiske hensyn har vi valgt at 

anonymisere de pædagoger, børn og børnehuse, der optræder i de empiriske eksempler.  

1.1 Eksperimenterende samskabelse 

Forsknings- og udviklingsprojektet er forankret metodisk i etnografisk intervention i form af 

eksperimenterende samskabelse (Jørgensen & Skovbjerg, 2020; Sánchez Criado & Estalella, 2018). 

Etnografisk intervention er en måde at invitere de observerede, i det her tilfælde pædagogerne i de 8 

børnehuse, til at medvirke til at skabe viden - at gøre pædagogerne til viden-skabende partnere. Den 

etnografiske intervenerende tilgang tillader forskeren og de tre undervisere at komme tæt på praksis 
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og samtidig medvirke til at forandre praksis gennem fælles eksperimenter med pædagogerne, 

hvorved forskellige vidensformer sættes i spil. Den eksperimenterende samskabelse (Sánchez Criado 

& Estalella, 2018) giver mulighed for fælles at udforske problemer, som er betydningsfulde for både 

de involverede pædagoger og for forskere og undervisere på pædagoguddannelsen. Eksperimenterne 

skal medvirke til at skabe forstyrrelser i det daglige pædagogiske arbejde med evaluering for på den 

måde at skabe afstand til vanlig praksis og lade nye perspektiver dukke op. Etnografisk intervention og 

eksperimenterende samskabelse lægger således op til en intervenerende strategi, som vi har valgt at 

forankre i Design-Based-Research.   

Design-Based-Research (DBR) (Amiel & Reeves, 2008; Barab & Squire, 2004; Christensen, Gynther & 

Petersen, 2012) gør det muligt at deltage i en lokal praksis fordelt på 8 børnehuse og samtidig at 

udvikle et design, der kan understøtte opbygningen af en systematisk og meningsfuld 

evalueringskultur. Designet er blevet til på tre eksperimenterende workshops (Jørgensen, 2020) og er 

løbende blevet afprøvet og kvalificeret i en systematisk og iterativ proces sammen med de 

involverede pædagoger. Det iterative består i, at vi har afprøvet, kvalificeret og re-designet et fælles 

evalueringsværktøj i en relativt stram organisering af tid, rum og deltagelsesstruktur.  

Til at styre designprocessen er der forud for projektet udviklet fire designprincipper, som er drøftet 

med og godkendt af områdelederen og de daglige ledere. Designprincipperne baserer sig på den 

gældende lovgivning og den eksisterende forskningsviden og er blevet kvalificeret i samarbejde med 

pædagogerne i arbejdsgruppen forud for designudviklingen og afprøvning af den første prototype af 

evalueringsværktøjet. Designprincipperne udgør projektets målsætninger.   

Målsætning 1: Forpligtende og trygt kollegafællesskab 

Den første målsætning handler om at skabe forpligtende og trygge kollegafællesskaber i de enkelte 

børnehuse som en del af en kollektiv dokumentations- og evalueringskultur, der samtidig skal 

understøtte den enkelte pædagog med at udvikle selvrefleksion og selvkritik. Målsætningen baserer 

sig på kravet om ”en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale” (Børne- & 

Socialministeriet, 2020, s. 50) samt i den forskning og litteratur, der viser sammenhæng mellem 

kvalitet og hhv. systematisk evaluering (Krogstrup & Dahler-Larsen, 2003), formel evalueringskultur 

(Danielsen, Kampmann & Rasmussen, 2010) og kritisk kollegavejledning (Lauvås, Handal & Lycke, 

2018).  

Målsætning 2: Børnenes perspektiver 

Den anden målsætning for projektet handler om at give børn stemme og medindflydelse på de 

pædagogiske læringsmiljøer gennem deltagelse i de lokale dokumentations- og evalueringskulturer. 

Denne målsætning er bl.a. begrundet i dagtilbudslovens formålsparagraf, hvor dagtilbuddene 
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forpligtes på at tage ”udgangspunkt i et børneperspektiv” (Dagtilbudsloven, 2021, § 7) og i 

ministeriets vejledning til den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der står, at ”Dannelse, ligestilling 

og demokrati skal medtænkes i den daglige pædagogiske praksis, så børnene oplever at medvirke i og 

have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og 

kultur.” (Børne- & Socialministeriet, 2020, s. 8). Og tager endvidere afsæt i forskning om udvikling af 

systematisk, situeret og børnesensitiv evalueringspraksis (Koch & Jørgensen, 2020). 

Målsætning 3: Vidensfunderet og understøttende 

Den tredje målsætning handler om at designe et evalueringsværktøj sammen med pædagogerne, der 

kan understøtte deres arbejde med opbygning af en selvrefleksiv evalueringskultur. Værktøjet skal 

være vidensbaseret og udvikles med afsæt i forskningsviden om evaluering i daginstitutioner 

(Krogstrup & Dahler-Larsen, 2003; Danielsen m.fl., 2010; Koch & Jørgensen, 2020; EVA, 2018) og 

empirisk viden fra den lokale samskabelse i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet. 

Målsætning 4: Realistisk ressourceforbrug 

Denne målsætning skal sikre, at der skabes en systematisk evalueringskultur baseret på et realistisk 

ressourceforbrug, således at evalueringskulturen også er bæredygtig efter endt projekt. 

Målsætningen baserer sig bl.a. på ministeriets vejledning:  

 Evalueringskulturen skal afspejle en balance mellem de ressourcer, der bruges på at 

 dokumentere og evaluere på den ene side og det udbytte, som det pædagogiske 

 personale får på den anden side. En oplevelse af at producere meningsløs 

 dokumentation og unyttige evalueringer bidrager negativt til fremtidig gennemførelse 

 af dokumentations- og evalueringsaktiviteter (Børne- & Socialministeriet, 2020, s. 

 51).  

Det har været afgørende for den pædagogiske ledelse i tildelingen af ressourcer under projektet, at 

dette vil være en langtidsholdbar og bæredygtig organisering.   

De fire målsætninger har fungeret som designprincipper til styring af forsknings- og 

udviklingsprocessen.    

1.2 Forsknings- og udviklingsprocessen 

Forsknings- og udviklingsprocessen er foregået i tre sideløbende regier hhv. alle medarbejdere i de 

otte børnehuse, en arbejdsgruppe bestående af 2-3 pædagoger fra hvert af de otte børnehuse og 

lederne.   



9 

Alle medarbejdere  

Forsknings- og udviklingsprojektet blev igangsat den 8. marts 2021 som et fælles kick off-arrangement 

med områdelederen, de daglige pædagogiske ledere samt pædagoger og pædagogisk personale fra 

alle otte børnehuse. Pga. Covid-19 blev kick off omlagt til et virtuelt møde transmitteret fra et 

undervisningslokale på UCL og ud i de otte børnehuse. Målet med kick off var at skabe et fælles afsæt 

for projektet med oplæg og lokale drøftelser af temaer som evalueringskultur, pædagogers 

selvrefleksion, børns perspektiver og kollegial feedback.  

Midtvejs i processen, den 24. august 2021, blev der afholdt et nyt fælles arrangement, hvor den første 

prototype af evalueringsværktøjet blev præsenteret, og hvor de første erfaringer med evaluering blev 

videndelt. Formålet med midtvejs-mødet var at skabe synlighed og fortsat opbakning til 

udviklingsprocessen blandt pædagoger og det pædagogiske personale fra de otte børnehuse. 

Som afslutning på forsknings- og udviklingsprojektet blev der den 15. november 2021 afholdt en 

afslutningskonference med alle medarbejderne i de otte børnehuse. Her blev de foreløbige resultater 

præsenteret herunder overlevering af den ‘færdige’ evalueringsguide. Samtidig videndelte 

pædagogerne fra projektets arbejdsgruppe deres vigtigste læring gennem en kort pitch. Målet med 

afslutningskonferencen var at skabe et nyt fælles afsæt til den videre udvikling af evalueringskulturer i 

de otte børnehuse.  

Arbejdsgruppen 

Forud for det fælles kick off udpegede de daglige ledere 2-3 pædagoger fra hvert børnehus, som 

skulle indgå i en fælles arbejdsgruppe med projektets forsker og undervisere. Arbejdsgruppen har 

mødtes på tre workshop hhv. den 18. marts 2021, den 2. juni 2021 og den 10. november 2021, hvor 

gruppen har udviklet de første prototyper af det fælles evalueringsværktøj. Værktøjet er afprøvet i en 

iterativ proces i perioderne mellem de tre workshops.  

Afprøvningen af de første prototyper er foregået lokalt i de otte børnehuse, hvor de 2-3 udvalgte 

pædagoger har fået tid og rum til at mødes og evaluere deres praksis. Hvert team har fået tildelt en 

times evalueringstid pr. uge. I nogle af børnehusene har det været organiseret som et ugentligt møde 

på et fastsat tidspunkt, mens det i andre børnehuse har været organiseret som et to-timers møde 

hver anden uge. Hver gruppe har udvalgt en fælles undren fra deres daglige praksis, som de ønsker at 

evaluere på og har med afsæt i evalueringsværktøjet igangsat en evalueringsproces. Projektets 

forsker og undervisere har hver især været tilkoblet 2-3 børnehuse og har løbende deltaget på 

evalueringsmøderne, hvor de har medvirket til at evaluere praksis samt at dokumentere afprøvningen 

af prototypen og samle op på kritik og eventuelle forslag til forbedringer. 
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Lederne 

Ideen til projektet blev til via en fælles temadag omkring det nye begreb evalueringskultur, hvor 

projektets forsker og lederne fik øje på behovet for at udvikle både forsknings- og udviklingsviden om 

det nye policy-begreb evalueringskultur. På et møde i november 2020 igangsatte de projektet, 

drøftede projektets målsætninger og ressourcer og udviklede en organiseringsmodel. Sideløbende 

med forsknings- og udviklingsprocessen har lederne og projektets forsker mødtes for at understøtte 

projektets fremdrift og drøfte den fremtidige organisering, videndeling og lederens rolle. Af hensyn til 

samskabelsesprocessen har lederne ikke været direkte involveret i designet og afprøvningen af 

prototypen, ligesom de heller ikke har deltaget på workshops og de lokale evalueringsmøder (dog 

med enkelte undtagelser).  

En bottom-up-proces  

Forsknings- og udviklingsprojektet har været organiseret som en bottom-up-proces (Danielsen m.fl., 

2010), hvor de udvalgte pædagoger fra hvert af de otte børnehuse har udpeget en undren fra deres 

lokale pædagogiske praksis og igangsat en evalueringsproces. Det har været afgørende at skabe 

meningsfuldhed og ejerskab til de lokale evalueringer ved at engagere pædagogerne i modsætning til 

en typisk implementeringstilgang, hvor områdelederen og/eller de daglige ledere udvælger et fælles 

tema som afsæt for en kollektiv evalueringskultur på tværs af de otte børnehuse.   

Det betyder også, at de pædagoger, der har deltaget i arbejdsgruppen, har fungeret som frontløbere 

og lokale videnspersoner, som både den daglige leder og kollegerne nu kan sparre med, når nye 

evalueringsprocesser skal igangsættes. Hvor arbejdsgruppen har lavet de første evalueringer i foråret 

2021, er der i løbet af efteråret 2021 igangsat nye evalueringsprocesser med kolleger i hvert 

børnehus. Også de har skulle udpege en undren, som de vil bygge deres evaluering op omkring.  

Den eksperimenterende samskabelse har været forbundet med en stor usikkerhed og tvivl på egne 

roller - både hos os, der har skulle styre processen, men også hos de deltagende pædagoger og 

ledere. Som en leder spurgte: “Hvordan kan jeg lede noget, som jeg ikke ved, hvad er?” (leder, 

teamledermøde oktober 2021). Det har kaldt på nye ledelsesforståelser og -roller, som lederne har 

drøftet med hinanden på deres ledelsesteammøder.  

2. Ressourceforbrug, ledelse og gå-fra-tid 
Projektets målsætning om et realistisk ressourceforbrug skulle sikre, at den udviklede 

evalueringskultur lokalt i de otte børnehuse, kunne være bæredygtig efter endt projekt. 

Målsætningen vedrører den strukturelle kvalitet og dens indvirkning på proceskvaliteten (EVA, 2020; 
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EVA, 2017). Med andre ord handler denne målsætning om at skabe strukturelle rammer, der kan 

understøtte pædagogernes processuelle udvikling og opbygning af en meningsfuld evalueringskultur.  

2.1 Gå-fra-tid 

Forud for projektets opstart valgte lederne at afsætte en ressource på en time pr. uge pr. team, der 

skulle indgå i projektet. Det betød konkret, at i hovedparten af børnehusene nemlig seks mødtes 

pædagogerne én time hver uge, hvor de evaluerede deres praksis. I to af børnehusene valgte de at 

mødes hver anden uge af to timers varighed. Projektet har ingen indikationer på om den ene model 

er bedre end den anden, det har virket som om, at pædagogerne har tilpasset deres 

evalueringspraksis efter de muligheder, der var. De pædagoger, der har evalueret hver uge, har 

fremhævet hyppigheden som en kvalitet, mens de pædagoger, der har evalueret hver anden uge, har 

fremhævet fordybelsen og muligheden for at indsamle mere dokumentation mellem møderne som 

kvalitet. Generelt har der været stor tilfredshed med at få tid til at ‘gå fra’ sammen med nogle 

kollegaer fx udtrykt som en positiv anerkendelse: “at vi ikke skal være bekymret for tiden” eller i en 

opfordring om “at alle skal kunne gå-fra”.   

Praksisfænomenet ‘gå-fra-tid’ optræder på tværs i vores materiale, som noget positivt, og er dermed i 

opposition til den offentlige diskurs, hvor gå-fra-tid indikerer, at der er nogen/noget, der går fra 

børnene. Inden for denne diskurs forstås pædagogisk arbejde som noget, der foregår sammen med 

børnene og ikke på kontoret og væk fra praksis. Diskursen får næring af den politiske behandling af 

loven om minimumsnormeringer, hvor der fokuseres på antal børn pr. pædagogisk personale, ligesom 

der tales om barnets ret til pædagogisk personale hele dagen. I lovforslaget er der ikke taget højde for 

pædagogernes forberedelsestid, som vi fx kender det fra overenskomsten for skolepædagoger 

(Schmidt, 2021).  

Diskursen om gå-fra-tid får indflydelse på det rum og den tid, som evalueringsmødet finder sted i og 

for, hvordan pædagogerne oplever, at fx deres kolleger bakker op om evalueringsopgaven. 

Evalueringskultur opstår ikke af sig selv, der er brug for ledelsesopbakning og (flere) ressourcer, der 

gør det legitimt for pædagogerne at gå fra, og som kan give dem den fornødne tid til fælles fordybelse 

(Schmidt et al., 2022b).   

2.2 Ledelse af evalueringskultur 

Når ledelsen er særligt interessant at undersøge i forhold til målsætningen om et realistisk 

ressourceforbrug og en bæredygtig evalueringskultur, så er det fordi, at det er områdelederen og de 

daglige pædagogiske ledere, der organiserer den pædagogiske praksis og dermed rammesætter 

pædagogernes muligheder for at indgå i opbygningen af en evalueringskultur.  
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 Ledelsen af dagtilbuddet er med til at rammesætte arbejdet med kvalitet som en 

 strukturel faktor og kommer samtidig til udtryk som en del af dagtilbuddets 

 proceskvalitet – i relationer til og mellem pædagogisk personale og børn. Derfor kan 

 ledelse både betragtes som et element i strukturel kvalitet og proceskvalitet (EVA, 

 2017, s. 30). 

Citatet stammer fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som har kortlagt dansk og international 

forskning, der vedrører de tre typer af kvalitet i daginstitutioner. Med kortlægningen påviser de bl.a., 

at kvalitet i daginstitutioner afhænger af, om ledelsen formår at planlægge og skabe passende 

organisatoriske rammer i daginstitutionen, således at pædagogerne får mulighed for at tage ansvar og 

lede sig selv. Og at lederen skal sikre en strategisk kurs og skabe opbakning omkring “fælles mål, samt 

støtte, engagere, motivere og inspirere medarbejderne til at yde deres bedste” (EVA, 2017, s. 32).  

Med den styrkede pædagogiske læreplan og den reviderede dagtilbudslov bliver det ledelsens ansvar 

at opbygge en evalueringskultur og at sikre “en balance mellem de ressourcer, der bruges på at 

dokumentere og evaluere på den ene side og det udbytte, som det pædagogiske personale får på den 

anden side.” (Børne- & Socialministeriet, 2020, s. 51). Evalueringskulturen skal således primært 

fungere som en meningsfuld feedback til personalet med henblik på, at de kan skabe bedre kvalitet i 

læringsmiljøer til børnene. 

Ledelse af evalueringskultur handler om at tage ansvar og organisere, men det handler ikke 

nødvendigvis om at bestemme indhold. Af den grund organiserede vi som nævnt projektet som en 

bottom-up-proces, hvor det var pædagogerne fra arbejdsgruppen, der lokalt udvalgte, hvad der var 

meningsfuldt for dem og deres pædagogiske praksis at evaluere.  

I den afsluttende evaluering af den eksperimenterende samskabelse pegede pædagogerne i 

arbejdsgruppen på tre funktioner, som de med afsæt i forløbet vurderede betydningsfulde for den 

daglige leder at varetage. De tre funktioner er:      

1. Rammesætning 

2. Kulturskabelse 

3. Deltagelse    

Rammesætning: Pædagogerne peger på betydningen af, at lederne “prioriterer evaluering” og sørger 

for en god rammesætning, der giver pædagogerne tid og rum til også at prioritere evalueringen. 

Lederne skal synliggøre, hvilke ressourcer og redskaber pædagogerne har til rådighed. Pædagogerne 

peger endvidere på, at lederne skal være opmærksomme på, at dokumentation og evaluering tager 

tid. Som en pædagog udtrykte det: ”Evaluering tager tid, og vi kan ikke kvik-fikse det” (pædagog, 3. 
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workshop). Det har vist sig afgørende for kvaliteten, at lederne har skabt kollegiale refleksionsrum ved 

at fastsætte tidspunkter i arbejdsplanen dertil. Undervejs i forløbet har der været bekymring hos 

nogle af de involverede teams om, hvorvidt den afsatte tid til evaluering ville fortsætte efter endt 

projekt. Denne bekymring må lederne adressere og forholde sig til. Ligeledes må lederne skabe tid og 

rum på personalemøderne til fælles videndeling. Et team pegede på, at det kræver “accept, respekt 

og prioritet” at skabe en meningsfuld evalueringskultur (skriftlig evaluering, workshop 3). 

Kulturskabelse: Pædagogerne ser lederne som afgørende for at skabe en meningsfuld og tryg 

evalueringskultur. De peger på, at lederne skal sørge for at få hele huset med, at de viser interesse og 

motiverer hele personalegruppen. Lederne skal vise pædagogerne tillid, og at de gør det til en kultur i 

børnehuset at arbejde sammen. En gruppe udtrykte, at lederne skal have et evaluerende mindset. 

“Vores leder har været rigtig dygtig til at tage det evaluerende mindset på sig. Hele tiden. Som en 

meget naturlig måde at være i hverdagen på.” (skriftlig evaluering, workshop 3). Når pædagogerne 

skal forklare, hvad de forstår ved en meningsfuld evalueringskultur, er det, at evalueringskulturen er 

tilpasset deres eget hus og personalet.  

Deltagelse i evalueringsprocesserne: Pædagogerne ønsker, at lederne “aktivt deltager” i nogle af de 

evalueringsmøder, der foregår i de enkelte teams. De betragter lederne som “medspillere”, der kan 

“guide os til nysgerrige spørgsmål” og “aktivt hjælpe” i processen. Lederne skal vise “engagement” og 

både kunne “gå foran, ved siden af og bagved.” (skriftlig evaluering, workshop 3)  

Pædagogerne peger i den afsluttende evaluering af processen på, at lederne er betydningsfulde for 

opbygningen af meningsfulde evalueringskulturer, da de ikke blot bestemmer hvilke og hvor mange 

ressourcer, pædagogerne har til rådighed, men også fordi, at de kan bidrage til en evaluerende og 

kollegial kulturskabelse.     

3. Evalueringsguiden 
Projektets tredje målsætning ”Vidensfunderet og understøttende” handler om at udvikle et værktøj til 

det pædagogiske personale, der kan understøtte deres arbejde med opbygning af en selvrefleksiv 

evalueringskultur. Værktøjet skal være vidensbaseret og udviklet med afsæt i forskningsviden om 

evaluering i daginstitutioner (Krogstrup & Dahler-Larsen, 2003; Danielsen et al.g, 2010; Koch & 

Jørgensen, 2020; EVA, 2018) og empirisk viden fra den lokale samskabelse i forbindelse med 

forsknings- og udviklingsprojektet. 

Når vi har valgt at udvikle et evalueringsværktøj som del af projektets samskabelsesproces, så bygger 

det bl.a. på den eksisterende forskning om evaluering i daginstitutioner, som har vist, hvor relativt 

svært det er at gå fra en mere uformel og usystematisk evalueringspraksis til en mere formel og 
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systematiseret evalueringspraksis (Danielsen et al., 2010; Krogstrup, 2016). I de danske 

daginstitutioner, de deltagende otte børnehuse inklusiv, eksisterer allerede en relativt omfattende 

uformel og usystematisk evalueringspraksis. Den uformelle evaluering foregår som kollegiale samtaler 

i den daglige praksis og på team- og personalemøder, hvor pædagogerne evaluerer fx, hvordan en 

given praksis er forløbet. Med den reviderede dagtilbudslov stilles der formelt krav om en systematisk 

evalueringskultur. Evalueringsforsker Hanne Kathrine Krogstrup siger derom:  

 Det ligger i reformen, at man skal evaluere og holde øje med sig selv. Det kræver, at 

 man både er i stand til at evaluere og til at lære af evalueringerne, så praksis 

 kontinuerligt bliver forbedret. Man skal blandt andet være systematisk i forhold til 

 dataindsamling, selvom det kan være svært i en travl praksis... (Krogstrup i Kamp, 

 2019)  

Krogstrup peger på en systematisk dataindsamling som afgørende for evalueringskvaliteten, ligesom 

hun peger på behovet for at skærpe evalueringens fokus. I skelnen mellem uformel og formel 

evaluering spiller dokumentation og analyser deraf ligeledes en væsentlig rolle. Udviklingen af et 

evalueringsværktøj anser vi som en krykke til opbygning af en fokuseret, formel, meningsfuld og 

bæredygtig evalueringskultur.  

3.1 Evalueringsguiden 

I det følgende vil vi præsentere Evalueringsguiden, som også kan findes i en digital version på 

projektets hjemmeside (se resumé for link), som kan hentes ned og gemmes på daginstitutionernes 

pc’er eller Ipads. På projektets hjemmeside findes også en print-version af guiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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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meningsfuld 
evalueringskultur – 
med inddragelse af 
børnenes perspektiver

UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Evalueringsguiden er udviklet som led i et forsk-
nings- og udviklingsprojekt med de otte børnehuse 
i børneinstitution Rising, Odense Kommune. Projek-
tet er gennemført i perioden februar til december 
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.

Kontakt:

Christina Haandbæk Schmidt, 
docent, ph.d. chhs1@ucl.dk

Anna Busk Rasmussen, 
lektor abra@ucl.dk

Mette Valentin Lyndgård, 
lektor mvly@ucl.dk

Hanne Kirsten Henriksen, 
adjunkt hkhe@ucl.dk
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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).

1. Undren og  
observationer

2. Iagttagelse 
og oplevelse

3. Evaluering og 
eksperimenter

4. Handletiltag 
og organisatorisk 

videndeling

Introduktion til 
evalueringsguiden
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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.

1
2

3

4

2

3

4

1

4



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.

1
2

3

4
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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.

1
2

3

4
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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.

1
2

3

4
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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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3.2 Evalueringsguidens fire faser 

Evalueringsguiden er bygget op omkring fire faser, hhv. ’Undren og observationer’, ’Iagttagelse og 

oplevelse’, ’Evaluering og eksperimenter’ og ’Handletiltag og organisatorisk videndeling’. Hver fase 

har sit fokus og består af en række spørgsmål og rubrikker, hvor i pædagogerne kan skrive stikord, og 

som dermed kan tjene både til at guide evalueringen og som dokumentation af processen. I det 

følgende vil vi begrunde og udfolde de fire faser i Evalueringsguiden - man kan betragte det som en 

generel indføring i guiden.    

 

Figur 1: Evalueringsguidens fire faser (Schmidt et al., 2021). 

Fase 1: Undren og observation 

Formålet med denne fase i Evalueringsguiden handler både om at skabe grundlag for en formel 

evalueringskultur med fokus på systematik og dokumentation, men samtidig også at gøre denne 

meningsfuld og lokalt forankret ved at tage afsæt i pædagogernes undren. I dette afsnit vil vi udfolde 

og beskrive de fem punkter i denne fase. Man kan betragte punkterne, som kriterier for at skabe en 

evalueringskultur, der lever op til den styrkede pædagogiske læreplan og reviderede dagtilbudslov, og 

som samtidig kan blive meningsfuld og lokalt forankret: 

4. Undren 

5. Dokumentation  

6. Børnenes perspektiver 

7. Handlinger  

8. Planlægning af evalueringsprocessen  

Ad. 1 Undren. Målet med evalueringskultur er dels at ”udvikle og kvalificere den pædagogiske 

praksis”, og dels at pædagogerne udvikler ”en faglig selvkritisk og reflekteret tilgang” (Børne- & 

Socialministeriet, 2020, s. 50). Denne selvkritiske tilgang kan vi oversætte med forskningslitteraturen 
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som ”en selvreflekterende attitude” (Danielsen et al., 2010), som skal indfange, hvordan 

pædagogerne løbende kan forholde sig kritisk og vurderende til de erfaringer, de gør sig i pædagogisk 

praksis. I projektet kalder en medarbejdergruppe det også for et ”evaluerende mindset” (skriftlig 

evaluering, workshop 3).  

En central præmis for projektet har været, at evalueringen i de otte børnehuse skulle være 

meningsfulde for pædagogerne, fordi meningsfuldhed kan være med til at motivere pædagogerne til 

at fordybe sig i projektets indhold og derved bidrage til udvikling af den lokale pædagogiske praksis. 

For at styrke denne præmis og samtidig fremme pædagogernes selvreflekterende attitude, det 

evaluerende mindset, skal pædagogerne indledningsvis formulere en undren fra deres pædagogiske 

praksis, som evalueringen kan tage afsæt i. Denne første undren kan være med til at skærpe deres 

opmærksomhed, deres bevidsthed samt deres første kritiske refleksioner over deres praksis for 

herved at undersøge, indkredse og senere dokumentere denne undren. 

Med Evalueringsguiden lægges der op til, at indkredsning og beskrivelse af denne undren foregår i et 

kollegafællesskab på det første møde netop for at bidrage til lokalt ejerskab og meningsfuldhed. 

Individuel motivation er et væsentligt element, når en organisation skal opbygge det, som Krogstrup 

betegner som evalueringskapacitet. Krogstrup beskriver evalueringskapacitet som en gruppe eller en 

organisations evne til at foretage og anvende evaluering, hvor ”Evaluering er en aktivitet, der 

foretages rutinemæssigt” (Krogstrup, 2016, s. 189). Altså ikke som enkeltstående begivenheder, men 

som kontinuerlige og rutiniserede handlinger. For at opnå denne evalueringskapacitet kræver det i 

samspillet mellem pædagogerne, at de kan samarbejde, kommunikere, løse konflikter og have en 

eksperimentel orientering (Krogstrup, 2016, s. 193). Evalueringskapaciteten i en gruppe eller 

organisation er dynamisk og fortløbende og skal ifølge Krogstrup anskues som ”... en proces under 

kontinuerlig udvikling.” (Krogstrup, 2016, s. 190). Krogstrup gør endvidere opmærksom på, at 

evaluering er: 

 ”... et socialt produkt, som ikke produceres af mennesker, men i interaktion mellem 

 mennesker. For at evaluering kan siges at være “rutiniseret”, må den ejes af grupper og 

 ikke blot af individer, og den må genskabes i en kollektiv forestilling i det 

 organisatoriske fællesskab” (Krogstrup, 2016, s. 190-191).  

Med begrebet evalueringskapacitet (Krogstrup, 2016) kan vi forstå, hvordan udvikling og kvalificering 

af den pædagogiske praksis foregår i organisatoriske fællesskaber og dermed ikke kan være et 

individuelt anliggende. Evalueringsguiden lægger op til, at pædagogernes læreproces i evalueringen 

kan skabes i samspillet og i kommunikationen, hvor der skabes mulighed for, at de kan bygge videre 

på hinandens undren, deres refleksioner og iagttagelser.  
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Ad. 2 og 4. Dokumentation og Handlinger. Noget af det, som adskiller den uformelle evaluering med 

den formelle, er netop, at evalueringen foregår med afsæt i dokumentation af den pædagogiske 

praksis. Formelt har daginstitutionspædagoger siden de første pædagogiske læreplaner fra 2004 

skulle dokumentere deres praksis.  

Med den styrkede pædagogiske læreplan og den reviderede dagtilbudslov opstår et nyt formelt krav 

om evalueringskultur i forlængelse af kravet om dokumentation. Kravet om evalueringskultur er 

opstået med afsæt i en kritik af en (over)produktion af dokumentation, som ikke i tilstrækkelig grad er 

blevet anvendt til at skabe bedre kvalitet, og at den målbare dokumentationen ikke opleves som 

meningsfuld for pædagogerne. Forud for de politiske forhandlinger nedsatte ministeriet en 

arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation. I kommissoriet for arbejdsgruppen står 

følgende:  

 Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og forvaltningschefer på 

 dagtilbudsområdet oplever, at dokumentation understøtter det pædagogiske arbejde 

 og er med til at udvikle og give bedre kvalitet i dagtilbuddene. Dog oplever særligt 

 pædagogerne også, at der er kommet flere krav til dokumentation fra både stat, 

 kommuner og institutioner, og at fokus nogle gange er på det målbare i stedet for det 

 relevante, og derved ikke opleves som meningsfuldt. Både ledere og pædagoger 

 oplever, at arbejdet med dokumentation tager tid – og at den tid kan være svær at 

 finde. (Kommissorium, 2017, s.1)   

Formelt skal pædagogerne anvende dokumentation som grundlag for deres evalueringspraksis jf. 

Dagtilbudslovens § 9, stk. 2 og 3, men samtidig skal dokumentationen medvirke til en ”systematisk 

evalueringskultur og en menings fuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale.” (Børne- 

og Socialministeriet, 2018, s. 50) 

Evalueringsguidens rubrikker lægger op til både at dokumentere evalueringsprocessens faser, ligesom 

den lægger op til at inddrage pædagogernes dokumentation i evalueringen. I denne fase vedrører det 

specifikt rubrikkerne ”Dokumentation” og ”Handlinger”.  

Ad. 3. Børnenes perspektiver.  

Projektets anden målsætning handler som nævnt om at inddrage børnenes perspektiver med henblik 

på at give børn stemme og medindflydelse på de pædagogiske læringsmiljøer gennem deltagelse i de 

lokale dokumentations- og evalueringskulturer. I artiklen ”Når pædagoger giver stemme til børns 

stemmer” (Schmidt et al., 2022) og i rapportens anden del, har vi udfoldet børnenes perspektiver og 

pædagogernes stemmegivning.   
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Lige fra starten af projektet har pædagogerne generelt været optaget af at inddrage børnene og deres 

perspektiver fx via videoobservationer med GoPro-kameraer. Efter gennemprøvning og feedback på 

Evalueringsguiden fra de involverede pædagoger fik vi i processen øje på, at der mangler en mere 

eksplicit fremskrivning af inddragelse og anvendelse af børnenes perspektiver. I det empiriske 

materiale er der flere steder, hvor pædagoger efterlyser en mere eksplicit fremskrivning af børnenes 

perspektiver. Et team siger fx “det skal stå der flere gange, så man bliver mindet om det hele tiden” 

(workshop 2).  

Derfor er der nu fra starten af Evalueringsguiden tilføjet følgende rubrikker formuleret som 

spørgsmål:  “Hvordan vil I inddrage børnenes perspektiver på jeres undren?” samt “Hvilke nye 

indsigter har børnene bidraget med?” Disse rubrikker skal understrege, hvordan børnenes stemmer 

må og skal være en nødvendig og gyldig del af evalueringskulturen.  

Ad. 5. Planlægning af processen. Systematik er et væsentligt element i evaluering, der adskiller den 

uformelle og den formelle evalueringspraksis. Fx skriver Dahler-Larsen:  

 ... formelt kan evaluering defineres som en systematisk retrospektiv (dvs. 

 tilbageskuende) bedømmelse af gennemførsel, præstationer og udfald i offentlig 

 virksomhed, og det er en bedømmelse, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske 

 handlingssituationer (Vedung 1997:3) (Dahler-Larsen, 2009, s. 29). 

Evalueringsguiden er blevet til som et værktøj, der kan anvendes i opbygningen af en formel 

evalueringskultur, da den kan understøtte udviklingen af en systematik både i indsamlingen af 

dokumentationen og i bearbejdningen af denne dokumentation. For at understøtte systematikken er 

der i den første fase indsat rubrikker til at aftale evalueringsmøder, der som en slags pejlemærker 

eller milepæle skal sikre en fremadskridende proces, hvor imellem der skal dokumenteres og 

eksperimenteres i relation til de fire faser.   

Fase 2: Iagttagelse og oplevelse 

Formålet med denne fase i Evalueringsguiden er at indkredse og afgrænse et fælles fokus for 

evalueringen i form af et evalueringsspørgsmål. Denne indkredsning skal jf. målsætning tre være 

vidensfunderet og understøttende. Som Dahler-Larsen skriver, skal evaluering operere med et videns- 

og relevansniveau, der er koordineret med udviklingen i den faglige og pædagogiske tænkning 

(Dahler-Larsen, 2009, s. 82). Pædagogerne har i projektet selv valgt, hvad de fandt relevant at 

undersøge nærmere, ingen udefra eller oppefra har bestemt, hvad der skal evalueres. For at 

evalueringen bliver videnfunderet, er der et punkt i evalueringsguiden, hvor pædagogerne skal 

undersøge, hvilken faglig viden de vil inddrage i deres analyse og evaluering. 
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Et andet væsentligt formål med denne fase er at skabe et fælles fordybelsesrum og udvide 

pædagogernes blikke, inden de går til analyserne i fase tre. Med evalueringsguiden har vi forsøgt at 

tage tempoet ud af evalueringsprocessen og dermed sætte pædagogernes handletvang og 

handlekraft på pause ved, at pædagogerne i denne fase skal samtale om og beskrive deres iagttagelse 

og oplevelse af dokumentationen. Når vi i projektet især har arbejdet med videoobservationer, 

handler det om, at videoobservationer tilbyder pædagogerne mulighed for at indfange og genbesøge 

den situerede praksis (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Med videoerne kan de iagttage børnene og 

pædagogerne og deres indbyrdes relationer herunder deres sproglige ytringer, samtaler og lyde. 

Dette genbesøg tillader pædagogerne at gense og genopleve tidligere hændelser, ikke som tidligere, 

men som ‘formerly present’ (Laurier & Philo, 2006), dvs. at kunne fordybe sig i aktiviteterne, mens de 

udfolder sig (Schmidt & Rossen, 2021). Og netop dette fordybelsesrum har vi tilstræbt at stilladsere 

med de to rubrikker; ”Iagttagelse” og ”Oplevelse” i Evalueringsguiden.   

Erfaringerne fra pædagogerne er, at Evalueringsguiden har ”guidet dem” og hjulpet dem med "At der 

fokuseres på en undren og ikke et problem”, og at de bliver ”Obs på ikke at gå fra undren til løsning på 

kort tid" (skriftlig evaluering, workshop 3).  

Fase 3: Evaluering og eksperimenter 

Evaluering i denne fase handler om at analysere den dokumentation, som pædagogerne og børnene 

har skabt i processen og på den baggrund iværksætte eksperimenter i form af nye handletiltag. 

Ligesom i fase 2 indledes evalueringen med at iagttage og opleve dokumentationen både for at skabe 

nye blikke og et fælles afsæt for evalueringen. I denne fase spørges der endvidere til, hvilke nye 

indsigter børnene har bidraget med – for at fastholde et systematisk og kontinuerlig fokus på børnene 

og for at inddrage den viden, som de bidrager med i hele processen.  

Evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen peger på, at: 

 Evalueringer har konstitutive virkninger. Det, man måler og måden, man gør det på, 

 influerer på evaluanden, på forståelsen af den, på de menneskelige relationer blandt 

 aktørerne omkring evaluanden og på de tidslige rytmer der præger arbejdet (Dahler-

 Larsen, 2013, s. 209).  

Evalueringen og måden, man udfører evalueringen på, får i følge Dahler-Larsen konstitutive virkninger 

i praksis. Derfor er sidste punkt i denne fase at omsætte den viden, som er skabt gennem 

evalueringen til konkrete eksperimenter. Det betyder ikke, at evalueringen her stopper, men blot, at 

der nu skiftes fra observationer til eksperimenter, altså konkrete handlinger.  
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I forskningsprojektet har vi anvendt teori omkring kollegial vejledning (Lauvås et. al., 2018) og kollegial 

feedback (Alrø et al., 2020). Begge teorier opererer med en forståelse af, at der er én, der er i 

centrum for vejledningen. På samme måde fokuserer Dahler-Larsen i ovenstående citat på 

evaluanden, dvs. på den, der er i centrum for evalueringen. Dette individ-fokus har vi ændret 

undervejs. I den første prototype af Evalueringsguiden benævnte vi de møder, som skulle ledsage 

hver fase, for Kollegial feedback – ikke vejledning. Når vi kaldte det kollegial feedback, var det for at 

synliggøre, at det var et anliggende mellem kolleger, mens valget af feedback i modsætning til 

vejledning skulle understrege, at deltagerne er ligeværdige, og ingen skal indtage rollerne som 

henholdsvis vejleder og vejledt.   

I den endelige Evalueringsguide valgte vi blot at benævne møderne for netop møder. Fordi, at vi 

oplevede, at feedback i praksis fik en klang af, at den individuelle pædagog, ofte den som havde 

medtaget dokumentationen, skulle have feedback fra de øvrige pædagoger. Vi ville gerne fremme, at 

mødet skulle være del af en proces, hvor det var den pædagogiske praksis, der blev evalueret, ikke 

enkelt-individer.  

Fase 4: Handletiltag og organisatorisk videndeling 

Formålet med denne fase er med afsæt i eksperimenterne, dokumentationen samt de nye 

erkendelser, pædagogerne har konstrueret via de foregående faser, at komme med et kvalificeret bud 

på udvikling af pædagogisk praksis i form af konkrete handletiltag samt at planlægge og gennemføre 

organisatorisk videndeling.  

En væsentlig del af det at opbygge en lokal evalueringskultur i børnehusene er både, at den viden, 

som udvikles i de mindre teams, bliver udbredt til hele huset, og at erfaringsudveksle omkring 

evalueringsmåderne.   

Undervejs i projektet er pædagogerne blevet motiveret for at videndele med deres kolleger fra andre 

teams. Som en pædagog i et interview siger: 

 Og jeg tænker, der er faktisk mange guldkorn, der egentligt går lidt tabt. Nu kan man 

 sige, vi har haft det her tætte samarbejde, hvor vi har kunnet få det hele med. Men 

 når man er den her store personalegruppe, og vi er jo et hus. Og omkring også de 

 ældre børn. Og der kan man sige, der mangler man ligesom den del. Altså, for der 

 bliver den her sammenhæng. Så ingen tvivl om, at det her med at få skabt et eller 

 andet rum, et sted, i vores... om det skal være på et personalemøde, eller hvor det 

 skal. Altså hvor, der er tid til, at vi kan fordybe os, for det er jo mega-spændende jo 

 (interview, juni 2021).   
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Pædagogen peger i citatet på personalemødet som et muligt rum til organisatorisk videndeling. Flere 

af børnehusene har valgt at have evaluering som et fast punkt til fælles personalemøder. Ligesom 

pædagogerne fra arbejdsgruppen har eksperimenteret med forskellige formater, hvor nogle har valgt 

at vise dokumentation fx videoklip og derigennem inviteret det øvrige personale ind i deres 

evalueringer. Udover at det bidrager til videndeling og indblik i forskellige evalueringsmåder, så har 

det også skabt motivation for de pædagoger, der endnu ikke var gået i gang med evalueringen.   

I den afsluttende feedback fra arbejdsgruppen peger pædagogerne på, hvor afgørende det er, at 

lederne medvirker til at rammesætte evalueringen og den organisatoriske videndeling, således at alle 

pædagogerne inddrages og får mulighed for at tage ejerskab på opbygningen af evalueringskulturen. 

Pædagogerne peger bl.a. på, at evalueringskultur handler om: “at give sig god tid til at få alle med i 

processen”, “få plads og tid i hverdagen til at holde møderne” samt “give sig god tid i processen for at 

lytte til hinanden og få flest mulige refleksioner frem” (interviews, juni 2021).  

På workshops og på fællesmøder har vi introduceret ledere og medarbejdere for begreberne 

’refleksion i handling’, ’refleksion over handling’ og ’refleksioner over refleksioner i og over handling’ 

(Madsen, 2020). Dette har vi gjort for at tilbyde pædagogerne en forståelse af, hvordan deres 

(selv)refleksioner er grundlaget for evalueringsprocesserne. Hvor ’refleksion i handling’ og ’refleksion 

over handling’ typisk er måder, hvorpå pædagoger reflekterer på i hverdagen, og som del af en 

uformel evalueringspraksis, så har vi i projektet tilstræbt at understøtte pædagogernes meta-

refleksioner – deres ’refleksioner over refleksioner i og over handling’.  

Ved at introducere begrebet ”refleksion over refleksion i og over handling” har vi understreget, at det 

at udvikle og kvalificere pædagogisk praksis fordrer, at pædagogerne forholder sig åbne og undrende 

– også til deres egne refleksioner og de (for)forståelser, der ligger indlejret heri. Og vi har tilstræbt at 

understøtte denne metarefleksion i Evalueringsguiden ved at lade pædagogerne arbejde med deres 

egne iagttagelser og oplevelser og i fællesskab undersøge, hvordan disse påvirker, og hvordan de 

aflæser dokumentationen i evalueringsprocessen.    

Evalueringsguiden er opbygget med inspiration i Alrø, Dahl & Schumann (2017) og deres dialogiske 

feedbackmodel, hvor der skelnes mellem iagttagelse, oplevelse, fortolkning og forslag (Alrø et al., 

2017). Vi har fastholdt kategorierne iagttagelse og fortolkning, netop for at understøtte 

pædagogernes bestræbelser med at synliggøre deres afkodninger af dokumentationen med henblik 

på at kunne sætte parentes derom, når de skal udvælge evalueringsspørgsmålet. I stedet for 

fortolkning har vi valgt evaluering og i skemaet beskrevet det som en ’analyse’ af dokumentation. Og 

vi har ændret forslag til handleforslag for at understrege, at den viden, som udvikles i 

evalueringsprocessen, skal omsættes til konkrete handlinger. Handleforslag har også et andet indhold 
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i Evalueringsguiden end i den dialogiske feedbackmodel, her tænkes forslag ikke kun rettet mod én 

person, men mod generelt ændrede handlinger i den pædagogiske praksis.  

Opsamling: Evalueringsguidens muligheder og udfordringer   

Evalueringsguiden er udviklet som en eksperimenterende samskabelse. Både vi og pædagogerne har 

stået på tæer i processen for at udvikle et værktøj, som både kan guide og invitere resten af deres 

kolleger ind i den fælles opbygning af en systematisk, faglig og bæredygtig evalueringskultur. Og 

samtidig må Evalueringsguiden være så tilpas åben, at den kan anvendes meningsfuldt og situeret. Af 

samme grund må Evalueringsguiden forstås som et foreløbigt og dynamisk bud på en teknologi til 

samskabelse af en formel, faglig og meningsfuld evalueringskultur. 

På den afsluttende workshop i arbejdsgruppen pegede pædagogerne bl.a. på udfordringen med "At 

arbejde med et skema der er under konstruktion", og at "Skemaet var meget udfordrende, indtil vi 

kunne hvile i det". Samtidig udtrykker pædagogerne tilfredshed med, at evalueringen ikke handler om 

”problemløsning” og ”enkelte børn”.  

Samstemmende peger pædagogerne dog på, at evalueringsguiden fungerer ved, at de tager afsæt i 

en undren, noget som de ikke kender svaret på forhånd, at de ikke skal løse et problem, og at guiden 

hjælper dem med ikke at haste igennem. 

4. Sammenfatning 
I dette forsknings- og udviklingsprojekt har vi samarbejdet med ledere og pædagoger i otte børnehuse 

i Børneinstitution Rising, Odense Kommune om at skabe viden om evalueringskultur. I projektet har vi 

fokuseret på den daginstitutionelle proceskvalitet ift. at styrke pædagogernes selvkritiske refleksion 

og deres pædagogiske praksis med børnene gennem etablering af en systematisk og meningsfuld 

evalueringskultur. Samtidig har vi samarbejdet med lederne om den strukturelle kvalitet, dvs. at skabe 

en bæredygtig organisering med tid og rum til, at pædagogerne kan mødes og evaluere i mindre 

kollegafællesskaber. Målet har været at udvikle bedre resultatkvalitet, dvs. at børn oplever at blive 

hørt og at få mere indflydelse på deres hverdag i børnehusene.    

I forlængelse af ovenstående handler målsætning ’Forpligtende og trygt kollegaskab’ om at 

medtænke pædagogernes forholden sig til sig selv i evalueringsprocessen, og hvordan kolleger kan 

understøtte denne forholden. Med Evalueringsguiden tilstræber vi at facilitere en proces, hvor det er 

muligt for pædagogerne at få øje på, hvor de hver især taler fra, og hvad de taler med. I 

Evalueringsguidens fase 2 skal pædagogerne samtale om og beskrive deres iagttagelser og oplevelser 

for at understøtte denne kommunikation. Gennem projektet har vi fået indblik i, hvordan sådanne 

refleksioner kan være svære, og hvordan ”det kræver et kæmpe forarbejde med fokus på tillid og 
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respekt”. Idet evaluering er lokalt forankret og bundet til de konkrete pædagoger, er det ikke 

indskrevet i Evalueringsguiden, og dermed bliver opbygning af en tillidsbaseret evalueringskultur en 

opgave lokalt i børnehusene og for lederne at understøtte.  

Det har vist sig afgørende for kvaliteten af evalueringen, at evalueringsmøderne foregår som en gå-

fra-aktivitet, hvor pædagogerne får mulighed for at evaluere sammen med kolleger og med afsæt i 

dokumentation. Dette står i modsætning til den uformelle evaluering, som dagligt foregår mellem 

pædagoger og ofte henover hovedet på børnene på legepladsen, i garderoben, i pauserne, eller til 

personalemøder. Der er derfor brug for at gøre op med myten om gå-fra-tid, som indikerer, at der går 

tid eller voksne fra børnene, og i stedet fokusere på, hvad børnene får ud af, at pædagogerne 

inddrager deres stemmer og skaber mere kvalitet i læringsmiljøerne. Det er selvsagt, at pædagoger, 

der er ’gået fra’, skal erstattes af andre kolleger, således at børnene i den konkrete situation oplever 

at have fysisk tilstedeværende pædagoger (nok).  

Med målsætningen ’Realistisk ressourceforbrug’ som et bærende designprincip for forsknings- og 

udviklingsprojektet har vi tilstræbt at skabe en evalueringskultur, der kan være bæredygtig i en 

daginstitutionel hverdag med begrænsede ressourcer. Gennem projektet har vi fået blik for, hvordan 

tid er en ressource, der hele tiden spiller ind, både når der er tid til fordybelse, men især når den er 

fraværende. Det har vist sig afgørende for kvaliteten i evalueringerne, at lederne i projektet har 

prioriteret evalueringsopgaven og har afsat en fast tid i arbejdsskemaet.   

Et andet væsentligt element ift. kvalitet i evalueringen er, at den kan foregå situeret og i nære 

kollegafællesskaber. Vi har set utallige eksempler på, hvordan evalueringsmøderne har udfordret 

pædagogernes faglige og personlige ståsteder, og hvordan de gennem fælles analyser af fx videoklip 

har fået udvidet deres blikke på børnene. Pædagogerne peger fx på, at: “Evaluering er udviklende for 

vores arbejde”, og at “Evaluering i grupper kan så meget mere, end da vi gjorde det selv (SMTTE)” 

(skriftlig evaluering, workshop 3).  

Opbygning af en meningsfuld evalueringskultur er altså også et spørgsmål om ressourcer. Et 

væsentligt element i opbygningen af en formel, faglig og systematisk evalueringskultur er, at 

evalueringen bygger på børnenes perspektiver og dokumentation deraf. Som eksempel er arbejdet 

med digitale teknologier til dokumentation ressourcekrævende. Ud over det økonomiske aspekt, så 

kræver det tid. På tværs af pædagogernes feedback til den afsluttende workshop peges der på, hvor 

tidskrævende det er at sætte sig ind i og anvende teknologierne fx GoPro, ligesom det er 

tidskrævende at se videoerne igennem og udvælge/klippe de dele ud, der skal indgå i evalueringen. 

På trods deraf peger de alle på de positive effekter, videodokumentationen har fået på deres 

evaluering. Især har de været optaget af at bruge GoPro-kameraer til at indfange børnenes 
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perspektiver, hvilket også har medført, at næsten alle otte børnehuse har indkøbt disse ved projektets 

afslutning.  

Med denne første del af forskningsrapporten har vi ønsket at formidle den viden, som vi har udviklet 

med afsæt i det fælles forsknings- og udviklingsprojekt. Den udviklede Evalueringsguide er et konkret 

forsøg på at skabe forskningsformidling, der kan formidle projektets resultater omsat til et værktøj, 

der forhåbentlig kan understøtte pædagogers arbejde med systematisk og meningsfuld evaluering.   
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Denne forskningsrapport formidler et 
forsknings- og udviklingsprojekt, der har 
haft til formål at udvikle viden om, hvordan 
opbygning af en meningsfuld evaluerings-
kultur kan understøtte pædagogers (selv)
refleksioner, læringsmiljøets kvalitet og 
det gode børneliv. Et andet og væsentlig 
formål har været at udvikle praksis i de 
otte deltagende børnehuse og at forsk-
nings- og praksisbasere undervisningen 
på pædagoguddannelsens specialisering 
Dagtilbudspædagogik.
 
Projektet har været organiseret som eks-
perimenterende samskabelse mellem Bør-
neinstitution Rising i Odense Kommune og 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole. Projektet er en del af UCL’s koncept 
Faglige Udviklingsinstitutioner forankret i 
forskningsprogrammet Dagtilbud og Barn-
domspædagogik.

Rapporten er opdelt i to delrapporter. 
Denne første delrapport formidler forsk-
nings- og udviklingsprocessen herunder 
projektets målsætninger, organisering og 
metode. Ligesom vi præsenterer en Evalu-
eringsguide, der er det synlige resultat af 
samskabelsen. I delrapport to præsenterer 
vi analyserne af det empiriske materiale.
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