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Logbog til observation

Sådan bruger I logbogen
Logbogen bruges af den, der observerer ved såvel 
planlagte som spontane observationer af samtaler 
med forældre, og støtter personalet i at holde fokus på 
observationen.

Nedskrivningen finder ofte sted i små øjeblikke i løbet af 
dagen. Det er derfor hensigtsmæssigt med nedenståen-
de struktur:

1. Noter først under rubrikken: Beskrivelse, der om-
handler tre fokusspørgsmål

2. Udfyld de andre rubrikker senere på et refleksions-
møde mellem den, der har observeret og den kollega, 
som er blevet obserserveret i en samtale med foræl-
dre.

Det skal I være særligt  
opmærksomme på
Logbogen skal være let at anvende under observatio-
nen. Rubrikker og overskrifter er derfor dynamiske og 
fleksible og kan tilpasses efter de forhold, som er mest 
hensigtsmæssige. 

I Assens Kommune valgte nogle dagtilbud at inddrage 
en trivselsvurdering af de enkelte børn i logbogen: Med 

trivselsvurderingen vurderes børnene at være i enten 
grøn (trives godt), gul (tegn på at barnet ikke trives) el-
ler rød (barnet trives ikke) trivsel. Andre dagtilbud valgte 
udelukkende at koncentrere sig om de tre fokusspørgs-
mål og se bort fra trivselsvurderingen.

Hvis I vælger at inddrage trivselsvurderingens kategori-
er i logbogen (redskabet er gjort klar til det – se neden-
for), er det vigtigt at overveje:

1. Hvorfor det er vigtigt med kategorierne?

2. Hvad skal kategorierne på det enkelte barn bruges 
til? 

3. Hvilken betydning kategoriseringen har for den 
efterfølgende reflekterende samtale, barnets videre 
læring og samarbejdet med forældrene.

En anden opmærksomhed er, at man ofte bliver ob-
servatør i egen praksis, da det ikke altid er muligt at 
observere en kollegas samtaler med forældre. 

I den forbindelse kan man overveje:

1. Hvad betyder det, at man observerer egen dialog/
praksis i forhold til det, man får øje på?

2. Hvilke muligheder er der for at tilrettelægge dagen, 
så observation af aktioner kan finde sted?

Udviklet og afprøvet i Assens Kommune

Logbogen kan hjælpe det pædagogiske personale med at holde fokus og fast-

holde den aktuelle observation.

Forskning peger på, at det pædagogiske personales nysgerrighed på og interesse 
for forældrenes perspektiv, erfaringer og ressourcer er et centralt element i det 
gode forældresamarbejde (se Inspirationskatalog om et inddragende og diffe-
rentieret forældresamarbejde på www.emu.dk/omraade/dagtilbud). Redskabet, 
Logbog, til observation er et skema, som er udviklet til brug i aktionslæringsforløb. 
Formålet med skemaet er at fastholde observationer af: 

1. Hvordan de samtaler, der finder sted ved aflevering og afhentning, kommer til 
at omhandle børnenes læring.

2. Hvordan det i disse samtaler lykkes det pædagogiske personale at inddrage 
forældrenes perspektiv inddraget. 

3. Hvordan konkrete tiltag i forhold til samtaler med forældre, er med til at synlig-
gøre barnets læring og inddrage forældrene.

Redskabet, du læser om her, er 

udviklet i et samarbejde mellem As-

sens Kommune, fagpersoner og kon-

sulenter som en del af forsknings- 

og udviklingsprojektet ”Styrket 

fokus på børns læring i dagtilbud”.  

Det er Under visningsministeriet, 

der står bag projektet i samarbejde 

med Børne- og Socialministeriet. 

Projektet har til formål at styrke 

dagtilbuddenes arbejde med kvali-

tet i den pædagogiske praksis.
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Beskrivelse Refleksion

1. Hvordan har du/kollegaen talt med forældrene om barnets læring?

2. Hvordan har du/kollegaen fået forældrenes perspektiv på barnets 
læring?

3. Hvilken aktion sættes i gang i dialog med forældrene for at synlig-
gøre læring? (Udfyldes ved refleksionsmødet)

Navn: Dato: (Udfyldes ved refleksionsmødet)

Barnets navn: Grøn          Gul          Rød    

Egen dialog: Observation: Evt. kollegas navn:

Aflevering: Tidpunkt: Afhentning: Tidpunkt:

Dialog med mor: Dialog med far: 

Hvem tog initiativ til dialogen?    

Mor:              Far: Medarbejder: Andre:

Beskriv den kontekst, som dialogen fandt sted i:


