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Om Indsatsbeskrivelsen

Læsevejledning

I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan tre 

dagtilbud i Herning Kommune har omsat viden fra forskning 

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 pædagogisk personale kan arbejde med en bevidst tilgang til at fremme børns deltagelse gennem 

aktiviteter i små børnegrupper, hvor der kontinuerligt arbejdes med et dobbelt fokus; dels på målene for bør-

nenes læring, dels på personalets praksis for at støtte børnenes aktive deltagelse.

•  Hvordan pædagogisk personale kan arbejde bevidst med at planlægge, udføre, evaluere og justere pædagogi-

ske aktiviteter i små børnegrupper for at skærpe fokus på de pædagogiske intentioner og børnenes deltagelse.

•  Hvordan pædagogisk personale kan arbejde med at undersøge og reflektere over kvaliteten i deres samspil med 

børnene i leg og aktiviteter i små børnegrupper. Det vil sige, hvordan man kan sætte fokus på proceskvalitet.
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Hvad vil dagtilbuddene forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddenes motivation for at sætte øget fokus på 

læringsmiljøet og den viden fra forskningen, som de er blevet inspireret af.

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter
Her finder du dagtilbuddenes centrale læringspunkter.

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

Herning har udviklet, og hvordan de helt konkret arbejder i praksis.
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Hvad vil ledere og personale forandre i 
deres pædagogiske praksis?

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens målgruppe er alle børn. Arbejdet med at organisere børnegruppen i mindre grupper skal fremme alle 

børns deltagelse med udgangspunkt i børnenes individuelle behov og interesser.

Indsatsen har derudover et særligt fokus på børn i udsatte positioner. Det er børn i de tre dagtilbud i Herning, 

som af forskellige årsager har behov for støtte til at deltage i legen med andre børn, indgå venskaber og etable-

re flere sociale relationer i hverdagen. Derved befinder de sig i udsatte positioner i forhold til at deltage aktivt i 

børnefællesskabet.

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 tre dagtilbud i Herning Kommune har været optaget af at 

styrke personalets didaktiske refleksioner over læringsmil-

jøerne. 

De har haft et ønske om at være mere tydelige på de 

pædagogiske intentioner i hverdagen og læringsmiljøernes 

betydning i forhold til at give børn i udsatte positioner de 

bedste muligheder for at deltage i børnefællesskaberne. For 

at kunne udvide børnenes deltagelsesmuligheder ønskede 

de en hyppigere og mere systematisk opdeling af lærings-

miljøerne i små børnegrupper, både i planlagte aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. Samtidig har personalet oplevet, at der 

i mindre grad var systematiske, faglige refleksioner i hver-

dagen. Dagtilbuddene så derfor også et behov for at styrke 

kollegiale og faglige refleksioner både i forhold til børnenes 

udvikling og i forhold til egen praksis
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Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer i Inspirationskataloget om inkluderende og stimulerende lærings-
miljøer på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Aktiviteter i mindre børnegrupper
Forskning peger på, at det kan være en fordel at arbejde koncenteret med mindre grupper af børn, fordi det pæ-

dagogiske personale i højere grad end med store grupper kan understøtte det enkelte barns udvikling og behov 

end i større grupper.

Læring integreret i hele dagen
Fra forskning ved vi, at det har betydning for barnets trivsel, udvikling og læring, at det pædagogiske personale 

integrerer de pædagogiske intentioner og mål for børnenes læring i hverdagen som helhed. Daglige rutiner, leg 

og øvrig samvær er sammen med pædagogisk tilrettelagte aktiviteter i større og mindre grupper vigtige fokus-

punkter for det pædagogiske personales didaktiske opmærksomhed.

Inddragelse og responsiv tilgang til barnet
Forskning viser, at interaktioner af høj kvalitet er kendetegenet ved, at det pædagogiske personale både ser og 

hører, hvad børnene gør. Når barnet mødes med lydhørhed og anerkendelse af sine holdninger, interesser og 

følelser, medvirker det til at styrke barnets trivsel, udvikling og læring.

Løbende og systematisk opfølgning på børnenes udvikling
Forskning peger på det virkningsfulde i at tilrettelægge pædagogiske forløb i en didaktisk cyklys, hvor 1) 

personalets observationer af børnene i læringsmiljøet er udgangspunktet for formulering af mål og tiltag, som 

2) gennemføres og 3) evalueres. Formålet med den løbende opfølgning er at få viden om børnenes udvikling og 

behov, for at kunne tilrettelægge og justere den pædagogiske praksis.

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 fire kerneele-

menter i deres lokale praksis, som forskning indikerer er virk-

ningsfulde i forhold til at styrke stimulerende læringsmiljøer

Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?



Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

6

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 .

Du kan finde inspiration til, hvordan man opstiller en foran-

dringsmodel her: www.emu.dk

Aktiviteter Resultater på 
kort sigt

Virkninger på 
langt sigt

Resultater på 
mellemlangt 

sigt

Afprøve  
læringsaktiviteter 

i små børnegrupper

Der er skabt flere 
deltagelsesmuligheder 

for børe i udsatte
positioner gennem

små grupper

Øget nærvær
og samspil mellem 

børn og voksne

Alle børn er aktive 
deltagere i børne

fællesskabet

Udvikle plan for
struktur i hverdagen 

(personaleressourcer, 
roller mv.)

Personalet udnytter 
hverdagens rutiner 
til at inddrage børn i 

mindre grupper

Børn i udsatte 
positioner danner 
venskaber, og der 

er færre konflikter i 
børnegruppen

Styrkede sociale 
 kompetencer hos 

børn i udsatte  
positioner

Undersøge 
og reflektere over 
processkvaliteten

i de små 
børnegrupper

Fælles form for 
planlægning og 
evaluering på

møder (struktur, 
fokus mv.)

Personalet anven
der dokumentation 

til at evaluere 
læringsmiljøet og 
børnenes læring i 

små grupper

Der er skabt en 
klar struktur for

arbejdet med små
grupper i hverdagen

Personalet har fokus 
på læringsmål frem 
for aktivitetsfokus

Styrket selvregulering, 

empati og selvværd 
hos børn i udsatte 

positioner

Vudere og drøfte
alle børns

kompetencer
og behov

Reflektere over  
intentioner med små 

grupper på fælles  
planlægnings og  
evalueringsmøder

Personalet
fatsætter mål for 

læringsmiljøet og for 

børnenes læring i små 
grupper

Personalet arbejder 
systematisk med at 

differentiere lærings

miljøet, så det støtter 
barnets nærmeste 

udviklingszone

Personalet sammen
sætter børnegrupper 
med udgangspunkt 
i vuderinger af det 
enkelte barns kom
petencer og behov

Personalet har et 
systematisk blik for 

alle børns behov

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



Forandringsmodellen viser, at dagtilbuddene ønsker 

at reflektere systematisk over kvaliteten i samspil-

let mellem voksne og børn med fokus på planlagte 

aktiviteter i små børnegrupper, og herigennem styrke 

proceskvaliteten i dagtilbuddet. Det skal på kort sigt 

udvide deltagelsesmulighederne for alle børn med 

særligt fokus på børn i udsatte positioner. Målsætnin-

gen om øgede deltagelsesmuligheder forudsætter, 

at personalet sammensætter de små børnegrupper 

med udgangspunkt i systematisk viden om børnenes 

behov og interesser samt mål for børnenes udvikling, 

trivsel og læring. 

Arbejdet med at styrke proceskvaliteten indebærer 

også, at personalet systematisk planlægger, gennem-

fører og evaluerer forløbene i de små børnegrupper 

på (stue)møder og finder en fælles form for møderne, 

som sikrer, at faglige refleksioner både har fokus på 

mål for børnenes læring og mål for læringsmiljøet. 

Disse didaktiske refleksioner i forhold til planlagte 

aktiviteter i små grupper skal styrke personalet i 

at arbejde bevidst og fælles med de pædagogiske 

intentioner og børnenes læring hele dagen. Det 

er hensigten, at det kan styrke nærværet mellem 

pædagog og barn og børnene imellem. Det skal også 

bidrage til, at børn danner nye relationer, at der opstår 

færre konflikter mellem børnene, og på langt sigt at 

alle børn får mulighed for at deltage aktivt i børnefæl-

lesskabet. 
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Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddene i Herning 
Kerneelementer
• Læring integreret i hele dagen. 

• Læringsaktiviteter i små grupper. 

• Inddragelse og responsiv tilgang til barenet. 

• Systematisk opfølgning på børnenes udvikling.

Redskab

Aktører

Fase ll: Forberedelse Fase lll: Arbejdet med små grupper  
(3-6 uger)

Herning-indsatsen: Systematiske refleksioner over pædagogiske mål og proceskvalitet i små børnegrupper

Fase l: Systematisk overblik
over rammer og behov

Planlægningsmøder: 
Organiserede aktivi-
teter i små grupper

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 herunder kan du se et 

overblik over forskellige faser, som indsatsen er inddelt i, 

arbejdsgange i hver fase, hvilke aktører, der indgår samt  

de pædagogiske redskaber, der understøtter arbejdet med 

indsatsen.

Beskrive ressourcer/
behov for børne-

gruppen

Udarbejde 
arbejdsplan og 

struktur for dagen

Ledelse i 
dagtilbud

Hele perso
nalegruppen

Analyse af alle børns 
forudsætninger og 

behov

Øvebane:  
læringsmiljøet i 
den lille gruppe

Analyse af  
proceskvaliteten

Personale på 
stuer/egen 

gruppe

Dialogprofiler. 
Fokuspunkter for 
proceskvaliteten

Fælles pejlemærker 
for gruppedannelse

Sammesætte 
små grupper

Personale på 
egne stuer

Udpege 
fælles mål for 
læringsmiljøet 

og samlet 
børnegruppe

Ledelse og 
personale 
afd.møde

Opfølgning på tegn 
på børne nes læring. 

Fokuspunkter for 
proceskvalitete

Personale 
stuevist

Løbende statusmøder

Ledelse 
personale

Mødeguide 
Forløbsværktøj 
Dokumentation

Personale, 
stue

Mål og tegn på 
læring for den lille 
gruppe og for den 

voksnes rolle

Forløbered
skab (Udvidet 

SMTTE)

Evaluerings- og 
læringsmøder

Reflek-
sion

Reflek-
sion

Reflek-
sion

Forløb i små børne-
grupper. Løbende 
dokumentation
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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. Persona-

lets 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, pædagogiske kon-

sulenter og pædagoger som har været ansvarlige for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige rammer for at 

arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes under-

vejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds 

prøvehandlinger. 

Du kan få inspiration til at igangsætte og arbejde med praksisudvikling på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Tilgang til praksisudvikling i projektet

Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:

Fase I    Systematisk overblik over rammer for arbejdet og børnegruppens behov. 

Fase II    Udpege fælles mål og sammensætte små grupper.

Fase III    Forløb med små børnegrupper i hverdagen og løbende systematisk opfølgning.
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Fase I   

Systematisk overblik over rammer for 
arbejdet og børnegruppens behov
Indsatsens første fase handler om at skabe rammer for, at 

personalet kan styrke en didaktisk tilgang til det pædagogi-

ske arbejde i små børnegrupper. Det indebærer et ´eftersyn´ 

af hverdagens struktur. Det handler i høj grad også om at un-

dersøge og beskrive børnegruppens aktuelle forudsætnin-

ger. Endelig handler det om at igangsætte en øvebane, hvor 

personale og ledere finder et fælles sprog for at undersøge 

og reflektere over kvaliteten i de voksnes interaktion med 

børnene i små børnegrupper, forstået som proceskvaliteten.

Arbejdsplan og struktur for hverdagen
Det første skridt er, at ledelsen udarbejder en arbejdsplan og 

struktur for hverdagen, som gør det muligt at tilrettelægge 

planlagte aktiviteter i små grupper. Det skal være med til at 

sikre en klar rollefordeling i personalegruppen og sikre, at de 

planlagte aktiviteter i små børnegrupper ikke betragtes iso-

leret, men ses som en del af en sammenhængende hverdag.  

Det indebærer, at ledelsen i samarbejde med personalet:

•  Tilrettelægger, hvornår i løbet af ugen børn og voksne kan 

mødes i små grupper med planlagte aktiviteter og lege

•  Planlægger, hvilke personaler der faciliterer de små grup-

per

•  Klargør, hvilke rammer der er for det øvrige personale og 

børn i den store gruppe

•  Er tydelige på hinandens roller, når kolleger er sammen 

med børn i små grupper, fx i forhold til, hvem der har over-

blikket i den store gruppe, og hvem der støtter børnene i 

den store gruppe

•  Har fælles overvejelser om, hvordan den store børnegrup-

pe også kan opdeles i mindre grupper ved fx at skabe rum 

i rummet, ´legestationer´, samt hvilke børn der har en 

god relation, når legen mellem børn foregår uden voksnes 

deltagelse

•  Skaber rum for, at eksisterende stuemøder og afdelingsmø-

der i dagtilbuddet kan bruges til at planlægge det pædago-

giske arbejde i små børnegrupper, have statusrefleksioner 

med hinanden og evaluere forløbene.

Analyse af børnegruppen og af egen praksis
Det har været centralt at synliggøre de fælles pædagogi-

ske intentioner, som er omdrejningspunkt for personalets 

arbejde i hele hverdagen. For at kunne opstille nogle fælles 

overordnede mål for institutionens pædagogiske arbejde 

den kommende periode foretages en analyse af den aktuelle 

børnegruppes udvikling og behov. Samtidig er det ligeså 

vigtigt at analysere det pædagogiske personales egen prak-

sis. Her har der været fokus på samspillet mellem børn og 

voksne i de små børnegrupper og kernelementet ´inddragel-

se og responsiv tilgang til barnet´ som et vigtigt element at 

udfolde og konkretisere.
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•  Analyse af børnegruppen 

Personalet anvender et eksisterende dokumentationsred-

skab i kommunen, kaldet dialoghjulet, til at få et fælles og 

systematisk overblik over det enkelte barns og børne-

gruppens forudsætninger og kompetencer. Personalet 

udfylder dialoghjulet på alle børn i en udvalgt gruppe. 

Opmærksomheden er her på, hvordan redskabet danner 

udgangspunkt for refleksioner omkring det enkelte barn og 

børnegruppen, og hvordan viden efterfølgende bliver delt i 

personalegruppen.

•  Analyse af egen praksis – en øvebane 

For samtidig at styrke fokus på proceskvaliteten har ledere 

og personale udviklet kvalitetsparametre til at reflektere 

over det pædagogiske personales samspil med børnene i 

de små børnegrupper. Det vil sige til at udfolde kernele-

mentet, som handler om at inddrage og være responsiv i 

samspillet med børnene. Kvalitetsparametrene er for-

muleret i fire overordnede spørgsmål og underliggende 

refleksionsspørgsmål. Proceskvaliteten bliver indled-

ningsvis undersøgt og drøftet gennem en række forløb, 

som er inspireret af aktionslæring. Her arbejder udvalgte 

medarbejdere og ledere ved hjælp af videoobservationer af 

forløb i små børnegrupper med systematisk at undersøge, 

hvad der sker i samspillet med børnene, og hvordan den 

voksnes handlinger støtter børnenes aktive deltagelse. 

Fokus er både på, hvad der fungerer godt, og hvad der kan 

gøres mere af i samspillet.

Pædagogisk praksisudvikling   |   Indsatsbeskrivelsen

Refleksionskort til at drøfte og reflektere over 

proceskvaliteten i den voksnes interaktioner med 

børnene, kan du finde her: www.emu.dk/omraade/
dagtilbud
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Udpege fælles mål og sammensætte 
små børnegrupper
I den anden fase i indsatsen udpeger ledelsen i samarbejde 

med personalet et fælles mål for det pædagogiske arbejde 

i den kommende periode i institutionen. Målet udpeges på 

baggrund af den fælles analyse af børnegruppens behov. 

Det kan fx være ´styrke børnenes empati og venskaber´. 

På de enkelte stuer sammensætter det pædagogiske per-

sonale på baggrund af deres kendskab til det enkelte barn 

børnene i små grupper. Det er først og fremmest det fælles 

mål for børnenes trivsel, udvikling og læring, som holdes for 

øje, når personalet drøfter, hvilke børn der vil have glæde af 

at være i samme gruppe. 

Personalet er derudover nået frem til, at følgende kriterier 

er givtige at drøfte for aktivt at kunne sikre, at børnegrup-

perne sammensættes på en måde, som bidrager positivt til 

børnenes deltagelse:

 

•  Relationer børnene imellem 

•  Barn-voksen-relationer

•  Børnenes forudsætninger og behov

•  Alder

•  Køn

Fase II   

Betydningen af at skabe rum for systematiske refleksioner i personalegruppen
Ledelse og personale i dagtilbuddene oplever, at det har været givtigt, at refleksionen mellem medarbejdere 

har været i fokus gennem hele processen. Dvs., at de pædagogiske handlinger er blevet drøftet, undersøgt og 

begrundet. Det har bidraget til at åbne døre både fysisk og fagligt, siden indsatsen gik i gang. Nogle ledere og 

personaler giver udtryk for, at man tidligere gik i små grupper uden at have gjort sig formålet klart. Arbejdet 

har bidraget til, at personalet i højere grad reflekterer over intentionen med det pædagogiske arbejde i de små 

grupper og denne organiserings betydning for at styrke proceskvaliteten, herunder overvejelser om, hvilke børn 

der gør hinanden gode i grupperne.

Erfaringen er også, at arbejdet med aktionslæring kræver et fælles kompetenceløft i medarbejdergruppen for, 

at alle kan blive fortrolige med metoden. Metoden hjælper til at arbejde med justeringer undervejs i processen. 

Nogle personaler og ledere oplever, at det viser sig i en styrket feedbackkultur, som lægger vægt på at have lov 

til at øve sig og lave fejl. Det er denne tilgang, der giver mulighed for med små skridt at justere praksis.

”Der er ikke nogen, der er eksperter, men det bliver vi sammen, når man arbejder med praksisudvikling på denne 

måde! Vi når sammen frem til svarene og løsningsmuligheder – det er kernen i fælles praksisudvikling (pædago-

gisk leder)”.

Gengivet efter ledere og personale i implementeringsteamet





Til at støtte de forskellige trin i planlægningen har nogle personaler anvendt redskabet ”Forløbsværktøjet”, som 

er udviklet i projektet. Forløbsværktøjet hjælper til både at have fokus på børnenes læring og den voksnes rolle 

i smågrupperne. Det hjælper også med at lægge en struktur for at drøfte de pædagogiske intentioner og sikre 

sammenhæng mellem mål for børnenes trivsel, udvikling og læring samt mål for læringsmiljøet.

Du kan finde forløbsværktøjet her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Forløbsværktøj til at støtte didaktiske 
refleksioner i planlægningen

Forløb med små børnegrupper og  
løbende systematisk opfølgning
Tredje fase handler om at planlægge, gennemføre og evalu-

ere forløb i de små børnegrupper. Undervejs i forløbet et det 

vigtigt med systematisk løbende opfølgning på børnenes 

udvikling som et vigtigt kernelement i indsatsen. 

Planlægge forløb i små grupper og fokus i  
daglige rutiner
På stuerne holdes indledningsvis planlægningsmøder med 

fokus på forløb i små grupper og med det fælles mål for 

institutionen som ramme for arbejdet. Forløbene strækker 

sig over et antal uger, som defineres på forhånd og aftales 

på mødet.

På planlægningsmødet formulerer personalet ligeledes 

relevante læringsmål og tegn på børnenes udvikling for hver 

af de små børnegrupper. De drøfter også, hvilke aktiviteter 

og lege, der skal understøtte læringsmålet. Samtidig er der 

opmærksomhed på, hvilke daglige rutiner personalet også 

vil have særligt fokus på for at understøtte læringsmålene. 

Der er på denne måde fokus på, hvordan de pædagogiske 

intentioner og mål skaber en rød tråd for børnenes læring 

gennem hele dagen. Forløbene tilrettelægges for alle børn, 

men med særlig opmærksomhed på de børn, hvor der er 

hindringer i forhold til at deltage, og som har brug for den 

voksnes støtte til at deltage aktivt i samværet. Personalet 

reflekterer derfor sammen over, hvordan de bedst kan hjæl-

pe børnene på vej.

Det pædagogiske personale beslutter også, hvad de særligt 

vil fokusere på i forhold til den voksnes rolle i læringsmiljø-

erne. Det vil sige, hvilket kvalitetsparameter for proceskva-

liteten de er særligt optaget af at udvikle den kommende 

periode i de små grupper. Her bruges refleksionskortene 

med fokus på proceskvaliteten.

Fase III  
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Fra fokus på aktiviteter til fokus på de pædagogiske intentioner
Erfaringerne er, at personalet har bevæget sig fra aktivitetsfokus til at fokusere mere på dels målene for 

læringsmiljøerne – dvs., ´hvordan tilrettelægger personalets praksis, og den voksnes rolle i at støtte børnene´; 

dels målene for børnenes trivsel, udvikling og læring. Oplevelsen er, at der er fokus på pædagogernes ansvar for 

det pædagogiske læringsmiljø, hvor aktiviteterne alene er et middel til at opnå et godt læringsmiljø og dermed 

styrke børnenes udvikling og læring.

Gengivet efter ledelse og personale i implementeringsteamet.

Forløb med små børnegrupper i hverdagen  
og løbende opfølgning
I de små børnegrupper gennemfører personalet de plan-

lagte aktiviteter med øje for læringsmålene, samtidig med 

at børnenes initiativer følges, og aktiviteterne justeres og 

tilpasses.   

Kernelementet ´løbende systematisk opfølgning på børne-

nes udvikling´ har været et vigtigt fokus. Undervejs i forlø-

bet gør personalet derfor kort status på, hvordan grupperne 

forløber, og reflekterer over behov for små justeringer, som 

kan støtte børnenes deltagelse og læring. Der følges op på 

konkrete tegn for børnenes trivsel, udvikling og læring og på 

tegn for den voksnes rolle i det gode samspil med børnene. 

Evalueringsmøder
Ved forløbets afslutning holder personalet et evaluerings-

møde på stuerne for at reflektere over de små børnegrup-

pers betydning for børnene. Hensigten er at nå frem til 

fælles læringspunkter, som kan kvalificere planlægningen af 

det næste forløb i små grupper.

For at støtte refleksioner på evalueringsmødet, som alene 

kommer rundt om det væsentlige i forhold til børnenes 

deltagelse og personalets praksis, anvender personalet en 

mødeguide med refleksionsspørgsmål. Evalueringsmødet 

kan gennemføres på en time.

Derudover evalueres forløbet også på et afdelingsmøde/

personalemøde for at skabe læring på tværs af stuer i 

personalegruppen som helhed. Drøftelserne bygger både på 

dokumentation og evalueringer fra stuemøderne, ligesom 

videoobservationer fra aktionslæringsforløbene bringes i 

spil på personalemøderne.

15
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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:

•  Ved systematisk at sammensætte de små børnegrupper ud 

fra en drøftelse af fælles pejlemærker, kan I sikre at bør-

nene får de bedste muligheder for at deltage i gruppens 

aktiviteter og i børnefællesskabet. Det kan være pejlemær-

ker som pædagogiske mål, børnenes alder, kompetencer, 

køn, relationer mellem børnene og relationer mellem børn 

og voksne.

•  Ved at igangsætte prøvehandlinger og bruge videoanalyse 

som udgangspunkt for fælles refleksion kan I fastholde 

arbejdet med de forandringer, som I ønsker. Det kan bidra-

ge til at det pædagogiske personale selv kommer frem til, 

hvordan erfaringer fra de små strukturerede børnegrupper 

også kan bruges i forhold til at støtte børnenes læring hele 

dagen – fx i rutinerne, i den store børnegrupper mv.

•  Det kan være en god ide at begynde med at inddrage 

enkelte medarbejdere, fx der hvor overskuddet og motiva-

tionen er størst. Ved at lade disse medarbejdere gå forrest 

kan de sammen med ledelsen blive fyrtårne og spille en 

central rolle i at involvere det øvrige personale.  Det er af 

stor betydning for udviklingsprocessen at en kollega kan 

sparre med kolleger om nye tiltag i hverdagen.
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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.


