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Om Indsatsbeskrivelsen

Læsevejledning

I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan fem 

dagtilbud i Odsherred Kommune har omsat viden fra forsk-

ning om virkningsfulde læringsmiljøer til forandringer i deres 

pædagogiske praksis. 

Som led i projekt Styrket fokus på børns læring har dagtil-

buddene først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve 

og modne en indsats i praksis. Det er et vigtigt fokus for 

den udviklede indsats, at den er tæt koblet til det pædago-

giske arbejde med børnene i hverdagen og bygger videre på 

eksisterende praksis. 

Indsatsen skal styrke stimulerende og inkluderende læ-

ringsmiljøer for alle børn, men med særligt fokus på børn i 

udsatte positioner.

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
•  Hvordan der blandt det pædagogiske personale kan skabes en øget bevidsthed om egen rolle, funktion og 

placering i praksis på en måde, der styrker fokus på børns læring i hele dagen.

•  Hvordan der skabes fælles refleksion over pædagogisk praksis, støttet af videodokumentation og analyse til at 

skabe et fælles fagligt udgangspunkt og udvikling af et fælles fagsprog om børns læring i pædagogisk praksis.

•  Hvordan pædgogisk personale kan afprøve konkrete aktiviteter og tiltag til læring integreret i hele dagen – i 

såvel de spontane som planlagte aktiviteter, i leg og i rutinesituationer i dagtilbuddet.

3

Hvad vil dagtilbuddene forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddenes motivation for at sætte øget fokus på 

læringsmiljøer og den viden fra forskning, som de er blevet inspireret af.

Læringspunkter til andre dagtilbud
Her finder du centrale læringspunkter fra dagtilbuddene.

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om den indsats og de praksisforandringer, som dagtilbuddene 

i Odsherred Kommune har arbejdet med.
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Hvad vil ledere og personale forandre i 
pædagogiske praksis?

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens primære målgruppe er alle børn i det enkelte dagtilbud, idet indsatsen har fokus på at styrke alle 

børns udviklings- og læreprocesser med et særligt fokus på børn i udsatte positioner.

Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddenes motivation 

for at udvikle praksis, og hvilke resultater de ønsker at opnå 

med indsatsen. Derudover kan du læse om, hvordan dagtil-

buddene har ladet sig inspirere af forskning om virkningsful-

de læringsmiljøer. 

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?
De deltagende dagtilbud i Odsherred Kommune har været 

optaget af at udvikle en pædagogisk praksis, hvor der er 

fokus på børns læring hele dagen: i rutiner, aktiviteter, 

interaktioner, leg og i børnefællesskaber. Generelt oplevede 

dagtilbuddene, at der i løbet af dagen var perioder, hvor 

det pædagogiske personale ikke havde fokus på børnenes 

læreprocesser. Det pædagogiske personale lagde mærke til, 

at nogle børn gik omkring uden at engagere sig i en aktivitet 

eller i en relation med andre børn. Oplevelsen var, at andre 

rationaler fyldte, fx pauseafvikling eller forældresnakke om 

eftermiddagen. Dagtilbuddene havde i en længere periode 

arbejdet med børns læreprocesser i planlagte aktiviteter om 

formiddagen og var derfor ikke glade for den ikke inten-

derede praksis resten af dagen. Målet for de deltagende 

dagtilbud var at udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet, hvor 

der bliver arbejdet med børnenes læreprocesser på tværs 

af hele dagen i dagtilbuddet, uden at andre gøremål står i 

vejen. De deltagende dagtilbud vil gerne nå dette mål ved at 

gøre dagtilbuddene til en læringsarena for det pædagogiske 

personale – foruden børnene. Derudover er ambitionen at 

udvikle en pædagogisk praksis, hvor barnets og børnegrup-

pens intentioner udgør en rød tråd i læringsmiljøet. 
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Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer og eksempler på lovende praksis i inspirationskataloget Inkluderende og stimu-
lerende læringsmiljøer på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Proceskvalitet og imteraktion mellem barn og vokeen i dagtilbud
Kvaliteten i interaktionen, altså hvordan den voksne møder barnet og samværet børnene imellem, spiller en 

afgørende rolle for børns mulighed for at trives, lære og udvikle sig. Forskning peger på, at interaktioner af høj 

kvalitet mellem barn og voksen er det tydeligste pejlemærke for stimulerende ig inkluderende lærings,iljøer.

Læring integreret i hele dagen
Konkret kan der være tale om et særligt fokus på at udvikle børns sociale kompetencer fx ved måltider, hvor bør-

nene hjælper hinanden med at sende maden, hælde vand op eller skiftes til at fortælle, hvad de har leget med. 

Ved at tænke læring som et integreret element i hele dagen – også i børns leg – peger forskning på, at børnenes 

læring kan understøttes og styrkes.

Dagtilbuddene har hentet inspiration fra forskning til at 

finde mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, 

som de har valgt at arbejde med. 

Dagtilbuddene har arbejdet med at omsætte to kerneele-

menter i deres lokale praksis, som forskning indikerer er 

virkningsfulde i i forhold til at styrke stimulerende lærings-

miljøer: 

Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?
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Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddene har arbejdet med at beskrive en ”forandrings-

model” for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til at 

få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til de resul-

tater, som ledere og personale gerne vil opnå. Med andre ord 

er forandringsmodellen med til at tydeliggøre sammenhæn-

gen mellem de tiltag, som dagtilbuddene igangsætter, og de 

resultater på kort og længere sigt, som de ønsker at opnå. 

Figuren nedenfor viser dagtilbuddenes forandringsmodel.

Her kan du finde inspiration til, hvordan man opstiller en 

forandringsmodel: www.emu.dk

Aktiviteter Resultater på 
kort sigt

Resultater på 
langt sigt

Resultater på 
mellemlangt 

sigt

Faglige drøftelser
på p-møde om
læringsmiljø

Institutionerne
 har etableret et 

fælles pædagogisk
værdigrundlag

Bedre muligheder 
for børneinitieret 

læring og aktiviteter

Børn i alle aldre 
stiller spørgsmål og 

søger viden

Kortlægning 
af dagen – leg, rutiner, 

aktiviteter og spontan 
praksis (se figur)

To-go-kasser på
legepladsen om
 eftermiddagen 

Personalet sætter 
ord på deres pæda-
gogiske intentioner 
og evaluerer deres 

arbejde med fokus på 
børneperspektivet

Dagtilbuddet er et 
læringssted for  

personalet

Udvikle og 
sammensætte
to-go-kasser

Begyndende
etablering af et 

fælles fagsprog om 
den pædagogiske 

opgave og
børneperspektivet

Rutinesituationer 
har et fagligt

pædagogisk afsæt

Alle projekter
og tiltag spiller

sammen

Går på opdagelse i 
eksisterende praksis 

11-17

Personalet ved, hvad 

et læringsmiljø er, og 

hvordan man handler 
på den viden

Det pædagogiske 
personale har en 

faglig bevidsthed om 
deres opgaver

og rolle

Det pædagogiske 
personale er optaget 

af arbejdet 1:1, 
både i små og store 

børnegrupper, på 
forskellige tidspunk-
ter af dagen og med 

udgangspunkt i 
børneperspektivet

Fra bleskifter til 
interaktionsmester

Der er sket en 
kulturændring på 

legepladsen, så den 
summer af aktivitet 
og fordybelse i leg 

og aktiviteter

Det pædagogiske 
formål er synligt for 
alle, der kommer ind 

i huset

Model for de forandringer, som dagtilbuddet
ønsker at opnå på kort, mellemlangt og langt sigt



Forandringsmodellen illustrerer, at der i Odsherred Kommune 

er fokus på, at dagtilbuddene skal være et læringssted for 

både børn og voksne. Legepladsen skal summe af fordybel-

se og læring om eftermiddagen. Det skal være tydeligt at 

se det pædagogiske formål i løbet af dagen, hvormed der 

tilstræbes en kulturændring på legepladsen. I Odsherred 

Kommune har det pædagogiske personale og ledere arbej-

det med en forståelse af læringsmiljø, der indeholder fire 

forskellige elementer: Leg, planlagte aktiviteter, rutinesitu-

ationer og spontane aktiviteter. Der er derfor fokus på den 

voksnes rolle i alle fire elementer, ud fra forståelsen af, at 

det pædagogiske personale rammesætter dagtilbuddets 

læringsmiljø som helhed, og har et ansvar for de erfaringer, 

og muligheder for erfaringer, som børnene gør sig i løbet af 

dagen i dagtilbuddene. 

På langt sigt skal det bidrage til, at alle børn indgår i lære-

processer hele dagen i dagtilbuddet, som følge af en kultur-

ændring i dagtilbuddenes pædagogik. Denne kulturændring 

skal skærpe det pædagogiske personales bevidsthed om de 

interaktioner, som de rammesætter og indgår i med børnene. 

Herigennem trækker de netop på kerneelementet vedrøren-

de proceskvalitet og interaktion mellem barn og voksen.

LæringsmiljøPlanlagte 
aktiviteter

Spontane 
aktiviteter

Rutine-
situationer

Leg
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Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddene i Odsherred Kommune 

Kerneelementer
Læring i hele dagen.

Proceskvalitet og interaktion mellem barn-voksen

Redskab

Aktører

Fase ll: Faglig refleksion
i personalegruppen Fase lll: AktionslæringsforløbFase l: Forundersøgelse 

af læringsmiljøet

Afprøvning af 
indsatser

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddene konkret arbej-

der med at styrke læringsmiljøerne og fremme børnenes 

deltagelse. Forandringsmodellen, som er beskrevet på de 

foregående sider er omsat i konkrete handlinger og arbejds-

gange, som indsatsen indebærer for ledere og pædagogisk 

personale i hverdagen. I figuren nedenfor, kan du se et 

overblik over forskellige faser, som indsatsen er inddelt i, 

og arbejdsgange i hver fase, hvilke aktører, der indgår samt 

de pædagogiske redskaber, der understøtter arbejdet med 

indsatsen.

Kortlægning af
dagens læringsmiljø

Pædagogisk 
personale og 

ledere

Videoobservation og 
fotodokumentation

Faglige drøftelser
på p-møder

Foto og video
Inspirations- 

kataloget

Pædagogisk 
personale Ledere

Karl Tomms 
spørgsmåls-
kategorier

Praksisfortællinger, videoobservation, 
aktionslæringsmodeller, refklektions-

møder, Karl Tomms spørgsmålskategorier

Pædagogisk 
personale

Formulering af 
undringer

Evaluering og 
faglig reflektion

Ledere



9

Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddene har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddene 

har derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre, og doku-

mentere dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddene har gjort sig erfarin-

ger med, hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer, der opstår og som skal håndteres. Perso-

nalets læring i forhold til prøvehandlingerne er blevet understøttet af faglig sparring og reflekterende samtaler 

med pædagogisk leder og/eller pædagogisk konsulent. Personale og ledere har anvendt videoobservation til at 

dokumentere prøvehandlinger, som er blevet analyseret i en reflekterende samtale mellem medarbejdere og evt. 

ledere. På baggrund af fælles refleksion har personalet planlagt nye handlinger i aktionslæringsforløb. 

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis
Der har været nedsat et implementeringsteam med pædagogiske ledere, dagtilbudsledere og pædagogiske kon-

sulenter samt pædagogisk personale, som har været ansvarlig for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige 

rammer for at arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har 

mødtes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende 

dagtilbuds prøvehandlinger.

Tilgang til praksisudvikling i dagtilbuddene

Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:

Fase I    Forundersøgelse af læringsmiljøet.  

Fase II    Faglig refleksion i personalegruppen.

Fase III    Aktionslæringsforløb.
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Fase I   
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Det er en generel erfaring, at det i forundersøgelsen styrker udviklingen af indsatsen, når der arbejdes med 

kollegiale faglige sparringsrum i et samlet organ som her i implementeringsteamet. Det at alle dagtilbud er 

repræsenteret i implementeringsteamet med en pædagogisk leder og en pædagog styrker den brede forankring 

af projektet lokalt, med udgangspunkt i den fælles motivation i teamet.

Vigtigt med sparringsrum

Forundersøgelse af læringsmiljøet
I indsatsens første fase gennemfører pædagogisk perso-

nale og ledelse en forundersøgelse, hvor der er fokus på 

børnenes læreprocesser hele dagen og dermed på tværs af 

læringsmiljøets fire rum, som Odsherred Kommune arbejder 

med. Det er implementeringsteamets medlemmer, der fore-

tager forundersøgelsen. Kollegerne i de enkelte dagtilbud 

orienteres om projektet og formålet, men i første omgang er 

det ledere og personale fra implementeringsteamet, der går 

på opdagelse i dagtilbuddets læringsmiljø. Hvert dagtilbud 

vælger et fokusområde i læringsmiljøet, som de vil undersø-

ge. Det kan fx være fra institutionen åbner og indtil kl. 9.00 

eller tidsrummet efter frokost og frem mod lukketid. Flere 

dagtilbud er optaget af det, der foregår i læringsmiljøet om 

eftermiddagen på legepladsen. Gennem video- og fotodo-

kumentation arbejder implementeringsteamets medlemmer 

med at indfange læringsmiljøet inden for de udvalgte fokus-

områder. På de efterfølgende møder i implementeringsteam-

et fremlægges dokumentationen, og implementeringsteam-

et fungerer i denne sammenhæng som et reflekterende 

team, der giver sparring på baggrund af dokumentationen. 

En reflekterende samtale er en struktur for faglig refleksion, 

der tager udgangspunkt i de områder, som den/dem der 

skal have sparring, selv vælger. Formålet med dette er, at 

sparring er relevant og så tæt på praksis som muligt
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Faglig refleksion i den samlede  
personalegruppe
Ledere og personale i implementeringsteamet er optaget af, 

at projektets intentioner og ambitioner bredes ud i perso-

nalegruppen. For at nå i mål med ønsket om at alle børns 

læreprocesser styrkes, er der behov for at alle deltager i 

arbejdet med læring hele dagen. I projektets forberedende 

faser identificerer implementeringstemaets medlemmer, at 

der må rettes fokus mod det pædagogiske personales rolle 

og placering i børns læreprocesser hele dagen. Alle medar-

bejdere i den pædagogiske personalegruppe inviteres derfor 

ind i projektets udviklingsrum, vel vidende at processen i så 

fald er omsiggribende. Implementeringsteamets medlemmer 

vurderer, at medarbejderne skal inviteres ind i udviklingen af 

selve indsatserne, og ikke præsenteres for en færdig model, 

der efterfølgende skal implementeres. Den faglige refleksi-

on styrker det brede ejerskab i den pædagogiske personale-

gruppe, og inspirerer indsatsen

Fase II   

Projekttræthed kræver, at man må arbejde med det, man brænder for
Pædagogisk personale og ledere i Odsherred Kommune var i begyndelsen af projektet noget modstræbende 

mod at indgå. De gav udtryk for en generel projekttræthed, hvor mange projekter var i gang sideløbende, dog 

uden at være integreret i en helhed. Dette gjorde sig gældende både i implementeringsteamet og i persona-

legrupperne i de enkelte dagtilbud. For at motivere og engagere deltagerne i projektet, tog implementering-

steamet derfor udgangspunkt i den konkrete pædagogiske praksis, og de udfordringer som de og deres kolleger 

gerne ville arbejde med. Indsatserne i Odsherred er således i lighed med ørvige kommuner vokset ud af lokale 

udviklingsbehov, som er blevet nuanceret i mødet med kollegial sparring (fra andre dagtilbud) og forskningsba-

seret viden. Dette resulterede i et bredt engagement i indsatsen. 

Metablik på egen pædagogik og læringsmiljø
De faglige refleksioner i personalegrupperne bar i første omgang præg af at være metablik på egen pædago-

gik og læringsmiljø. Personalet skulle optage eller fotografere dele af læringsmiljøet, som optog dem, og på 

baggrund heraf indledtes drøftelser på personalemøder omkring fx spørgsmål som, hvad er vores børnesyn? 

Udviklingssyn? Læringssyn? Hvilken funktion og rolle skal den voksne have i læringsmiljøet? På baggrund af 

forundersøgelserne, som personalet blev præsenteret for, og den dokumentation de selv frembragte, blev der 

taget hul på nogle grundlæggende pædagogiske drøftelser, der motiverede og inspirerede, fordi de handlede om 

personalets kerneopgave: pædagogik.
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Aktionslæringsforløb

Fase III  

Dagtilbuddene arbejder med aktionslæringsforløb. Hvert 

dagtilbud formulerer sin egen indsatsbeskrivelse, som de 

arbejder ud fra. Det betyder også, at indsatsen i Odsherred 

er mangfoldig. På næste side er der givet eksempler på 

nogle af de indsatser, der er udviklet i aktionslæringsforlø-

bene. Udgangspunktet for aktionslæringsforløbene er de to 

kerneelementer fra inspirationskataloget, og en optagethed 

af det pædagogiske personales rolle og placering i læring 

hele dagen.  

Til at støtte aktionslæringsforløbene arbejder implemente-

ringsteamet med videoobservationer fra praksis i dagtil-

buddene. Formålet her er todelt. Dels drejer det sig om at 

få sparring på udviklingen af inkluderende og stimulerende 

læringsmiljøer. Dels drejer det sig om at øve sig i at arbejde 

med videoobservation som grundlag for undring og reflek-

sion i et aktionslæringsforløb. Videoobservationerne bliver 

også brugt i de enkelte dagtilbud, som udgangspunkt for 

fælles faglig refleksion i personalegruppen på personale- og 

stuemøder. Hvert dagtilbud arbejder med forskellige redska-

ber til at understøtte aktionslæringsforløbet fx forskellige 

skabeloner til  at beskrive refleksion, prøvehandling og 

evaluering.

En medarbejder og leder fra hvert dagtilbud er en del af 

det samlede implementeringsteam for indsatsen på tværs 

af dagtilbuddene. Som beskrevet tidligere bruges møderne 

i implementeringsteamet som øvebane til at gennemføre 

reflekterende samtaler på baggrund af videodokumentation. 

Lokalt i de enkelte dagtilbud øver implementeringsteamets 

medlemmer sig i at gennemføre reflekterende samtaler med 

deres kolleger. Der bruges ikke en bestemt skabelon, men 

den reflekterende samtale faciliteres af én medarbejder og 

forløber i fire faser:

1.  fase: Aktionen beskrives og reflekteres ud fra videodoku-

mentationen

2.  fase: Refleksioner over aktionen som relaterer sig til 

problemstillingen 

3.  fase: Didaktisk refleksion i lyset af de pædagogiske mål

4.  fase: opsamling og aftale om ny aktion

Medarbejderen, der faciliterer den reflekterende samta-

le, er ordstyrer, og veksler mellem at give ordet til den 

medarbejder, der skal have sparring, og det reflekterende 

team. Formålet med samtalen er at understøtte den faglige 

refleksion primært hos den medarbejder, der får sparring, og 

sekundært hos det reflekterende team (kollegerne).

Videoobservation som omdrejningspunkt for faglig refleksion
Som del af udviklingen af indsatsen har der især været en begejstring for at arbejde med videoobservationer 

som metode til faglig refleksion. Implementeringsteamets medlemmer havde tidligere arbejdet med videoobser-

vation som metode i forbindelse med et aktionslæringsprojekt for alle kommunens dagtilbud, og ønskede derfor 

at udvikle denne del af deres refleksive praksis. Møderne i implementeringsteamet kredsede derfor primært 

om sparring på videoer. Disse sparringsrunder har motiveret personale og ledere i implementeringsteamet. De 

oplever, at metoden er meget berigende i de faglige drøftelser, men at den kræver megen øvelse. Mange af 

dagtilbuddene havde fra tidligere forløb stiftet bekendtskab med Karl Tomms spørgsmålskategorier, som de 

pustede liv i, i forbindelse med videoobservationerne. Især de åbne og refleksive spørgsmål var en udfordring. I 

begyndelsen var det pædagogiske personale i de enkelte dagtilbud tilbageholdende med at lade deres praksis 

filme, men efter at implementeringsteamets medlemmer gik foran, fik flere og flere lyst til at åbne for refleksion 

over egen praksis.
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Organisering af den voksnes rolle og placering i læringsmiljøet
I et dagtilbud er man optaget af den voksnes rolle og placering i læringsmiljøet som del af den pædagogiske 

ambition om at etablere et læringsmiljø af høj kvalitet gennem hele dagen. Især er tiden på legepladsen efter 

frokost præget af mange brud, og der sættes ofte ikke aktiviteter i gang, da personalet afvikler sine pauser. I 

dagtilbuddet deler personalegruppen sig ind i makkerpar, som to og to aftaler en aktivitet, som den ene sætter 

i gang på legepladsen, og som den anden viderefører, når vedkommende har afviklet sin pause. På den måde 

oplever børnene at tiden efter frokost er sammenhængende, spændende og sjov. Fordelen er, at  makkeren ved, 

hvad aktiviteten går ud på, og derfor har nemt ved at overtage ´stafetten´.

En garderobe i børnehøjde
I et andet dagtilbud er det pædagogiske personale udfordrede af deres fysiske omgivelser, som de oplever, på-

virker læringsmiljøet og børnenes deltagelsesmuligheder negativt. I forundersøgelsen (fase I) bliver det tydeligt 

for personalegruppen, at problemerne med de fysiske omgivelser stammer fra, at dagtilbuddet er indrettet i en 

gammel skole. Det betyder blandt andet, at knagerne i garderoben hænger så højt, at børnehavebørnene ikke 

kan nå dem. Det resulterer i, at aktiviteterne i garderoben ikke er inddragende, men at personalet henter de 

ting til børnene, som de ikke selv kan nå. Personalet oplever derfor, at de fysiske rammer påvirker interaktionen 

mellem børn og voksne negativt. Ved at sætte knagerne ned i børnehøjde, og flytte hvert barns kasse med tøj 

ned på gulvet i stedet for over knagen, oplever personalet, at børnene mestrer garderoben i højere grad, og at 

garderoben nu er et læringsmiljø på lige fod med læringsmiljøerne i resten af dagtilbuddet.

Hytten på legepladsen
I et af børnehusene har man en hytte på legepladsen, der har været brugt under ombygning af institutionen, og 

som ikke længere var i anvendelse. 

I forundersøgelsen og i de efterfølgende faglige refleksioner, stillede det pædagogiske personale sig selv 

spørgsmålene: Hvorfor er vi egentlig holdt op med at bruge hytten? Hvilke læringspotentialer har vi, hvis vi 

bruger hytten? Der har vist sig mange læringspotentialer i og omkring hytten, som særligt satte gang i reflek-

sionerne om praksis i dagtilbuddet:  Hytten - fordi den er en hytte - og ikke en del af daginstitutionens areal, 

skal ikke gøres rent dagligt. Det betyder, helt praktisk, at man ikke behøver at stole op, rydde op og feje. I et 

børneperspektiv er hytten derfor der, hvor man kan fordybe sig i leg over flere dage, hvor man kan gå fra og 

vende tilbage, og hvor der ikke er rammer og regler, der styrer børnenes leg. Denne indsigt gav i børnehuset 

anledning til en generel drøftelse af samspillet mellem fysiske rammer, voksnes intentioner, børneperspektivet 

og proceskvalitet i lyset af det samlede fokus: læring integreret hele dagen.  

Eksempler på aktioner i praksis
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Dagtilbuddenes centrale  
læringspunkter
Dagtilbuddene har gjort sig en række erfaringer undervejs i 

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende 

indsatser og praksisudvikling:

•  Faglige refleksioner i personalegruppen fremmer et fælles 

fagsprog, der bidrager til en fælles klarhed over det pæ-

dagogiske personales opgave og funktion i praksis, samt 

hvordan børneperspektivet kan bruges i udviklingen af 

læringsmiljøer af høj kvalitet. 

•  Når de faglige refleksioner støttes af video- og fotodo-

kumentation etableres et konkret grundlag for faglige 

refleksioner, der er praksisnære og vedkommende for alle i 

personalegruppen. Når personalet inddrages i at producere 

og analysere video- og fotodokumentation styrkes ejerska-

bet over indsatsen i den brede personalegruppe. 

•  Små justeringer i læringsmiljøet kan resultere i store 

forskelle for børnene, og de små justeringer gør indsatsen 

overskuelig for personalet. De bevarer derfor lettere gejst 

og engagement i arbejdet med praksisudviklingen. Det kan 

fx være justeringer i materialer og legetøj, der er tilgænge-

ligt for børnene, eller organiseringen af de voksnes rolle og 

placering i læringsmiljøet. 
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På www.emu.dk/omraade/dagtilbud kan du  finde  inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer og forældre-
samarbejde, flere eksempler på indsatser og praksisudvikling i dagtilbud samt videoer og pædagogiske redskaber.




