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”Sproget er  som en lygte 

– det,  v i  ta ler  om, er  det ,  

vi  bl iver i  stand t i l  at  se”

(Wi t tgenste in,  1953)



Kvalitet som et 

multidimensionelt og 

dynamisk begreb

Dagtilbuddets struktur-, proces og resultat kvalitet 

(EVA, 2018)

”Det pædagogiske læringsmiljø er ikke en statisk 

størrelse, men noget, der løbende må tilpasses, 

forbedres og udvikles” (Penn, 2009; Ringsmose, 

2020)



Kvalitetsudvikling som 

forbedring

At forbedre praksis fremfor blot at forandre eller udvikle den

Den danske ordbog

Forandre: Give noget en anden form, karakter el. lign.

Forbedre: Få noget til at blive bedre end før

”Ved at skelne mellem forandring og forbedring øges vores ansvar for at udvikle og 

kommunikere detaljerne omkring, hvordan den foreslående forandring på sigt vil skabe den 

tilsigtede forbedring” (efter Robinson, 2018: 26-27).



Børns trivsel og læring 

som en vigtig indikator 

på forbedring

”Den bedste indikator på om de forandringer, vi gør i vores 

praksis, reelt udgør en forbedring, er deres indflydelse på 

børns mulighed for fremgang i trivsel og læring” 

(efter Robinson, 2018: 31).



Evaluering og 

evalueringskultur

Evaluering i Den styrkede læreplan

”En systematisk tilbageskuende vurdering af sammenhængen mellem læringsmiljø og børns 

trivsel, læring og udvikling”.

Evalueringskultur

Ordet ‘kultur’ kommer fra latin og betyder ‘det dyrkede’.

Evalueringskultur er der for ikke noget, der opstår, men noget vi skaber sammen.

En evalueringskultur er kendetegnet ved at evaluering er en naturlig del af praksis, samt ved 

den måde evaluering udøves på.



Evaluering i 

praksis

Evalueringen af hverdagssituationer

Evaluering for problemløsning og 

fornyelse (Andresen, 2021)



Evaluering kræver 

evalueringsfaglighed

Metoder til at:

At gennemføre en evaluering:

at gøre sig målet med evalueringen klart

at formulerer dét fokus eller dé spørgsmål, som evaluering 

skal undersøge og give svar på

at anvende data som en del af evalueringen: 

At bruge evalueringens resultater til forbedring af 

egen og fælles praksis

At arbejde systematisk



Evaluerende tænkning

….er kernen i den faglighed, som det pædagogiske personale må besidde, og den omhandler: 

Evnen og viljen til at udføre virkelighedstest, og til at stille spørgsmål som: 

hvordan ved vi, hvad vi tror, vi ved? 

At bruge data til at informere beslutninger 

Planlagt og formel evaluering, såvel som en analytisk og refleksiv forholden sig til egen og fælles 

praksis

Det kontinuerlige arbejde med forbedring og justering af den pædagogiske praksis som udøves.

Overvejelser i forhold til, hvilken ny viden og læring, der fremadrettet er behov for, samt indsigt i, 

hvilke tilgange og praksisser, der skal aflæres som resultat af en manglende virkningsfuldhed ift. 

børns trivsel, læring og udvikling 

(efter Earl & Timperley, 2025; Patton, 2011: Rickards, Hattie, & Reid, 2021). 



Evalueringens 

dobbelte fokus

• Fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

• Fokus på dagtilbuddets evne til at etablere en indsats, 

der lever op til kravet om et virkningsfuldt, pædagogisk 

læringsmiljø for alle børn. 



Evaluering som 
en kollektiv 
proces 

Gennem en evaluerende tilgang til 

egen og fælles praksis forbedrer vi i 

fællesskab læringsmiljøet



Ingen er bedst alene

”Kompetence og professionalisme må forstås som noget, 

der karakteriserer et helt dagtilbudssystem og ikke blot 

den enkelte medarbejder” (Urban m.fl., 2011).

”Intet menneske alene har den viden, de færdigheder og 

det talent, der skal til for at lede en kommunes 

dagtilbudsudvikling, forbedre det enkelte dagtilbud eller 

møde behovene hos det enkelte barn” (efter DuFour & 

Marzano 2015: 15).
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Evalueringskultur som ramme 

for organisatorisk læring

Videnskomponent Videnskomponent - vigtige spørgsmål

Evnen til at indsamle erfaringer om, 

hvordan organisationens egen indsats 

fungerer og virker, samt at analysere 

disse (dokumentationspraksis).

• Hvordan har vores indsats fungeret?

• Hvad fungerede godt, hvad fungerede mindre

godt og hvorfor? 

• Hvad skal vi fremadrettet gøre for at lykkedes 

med vores indsats?

(efter Thorsvig og Jakobsen, 2002)

Handlingskomponent Handlingskomponent - vigtige spørgsmål

Evnen til at ændre adfærd på baggrund af 

den indsamlede viden

(forbedringspraksis)

• Hvor skal vi ændre vores praksis?

• Hvad kræver dette?



Ledelse af en af en evalueringskultur

som faglig ledelse

Ledelseskommissionens definition af ledelse, hvor ledelse er ”en praksis, der handler om at sætte retning og 

skabe resultater sammen med og via andre (Ledelseskommissionen, 2018: 9)

Faglig 
ledelse

Pædagogisk 
praksis

Betydning 
for børn 

Betydningen af faglig ledelse (Robinson, 2014; VIVE, 2021)



Ledelsesopgaver og 

opmærksomheder

Afkodning Evalueringserfaring som afsæt for udvikling af evalueringskultur – og 

faglighed

Organisering Rammesætning, mødepladser

Facilitering At støtte, deltage og bidrage til arbejdet med evaluering

Kulturarbejde og læringsledelse Ledelse af dagtilbuddets evalueringskultur som ledelse af 

medarbejderes samarbejde og faglige læring og udvikling



”Evaluering er ikke noget nyt. Det nye og svære er, at 

evaluering nu skal ske systematisk og konsekvent. Nogle få 

dagtilbud er langt med at etablere en evalueringskultur. De 

fleste dagtilbud er i en opstartsfase” (Leder, forvaltning)



”Overordnet har vi en tendens til at gå let henover evaluering af vores 

forskellige aktiviteter eller tiltag, eller endsige bruge evalueringen 

efterfølgende. Dette kan skyldes forskellige ting fx. den tidsmæssige 

faktor, men også at se meningen med at evaluere. Lige nu oplever vi, 

at vi primært evaluerer for at tilfredsstille nogen, og ikke for at forbedre 

noget (praksis). Vi skrotter af og til tiltag/aktiviteter som ikke faldt ud, 

som vi ønskede i stedet for at lave en grundig evaluering og så 

afprøve igen” (Leder, dagtilbud)

”Systematisk evaluering foregår på mange forskellige niveauer og i mange 

forskellige sammenhænge. Det er en naturlig del af vores praksis. Det er vigtigt 

for os, bevidst at vælge det pædagogiske fokus samt den evalueringsmetode, 

som giver mening, og hvor medarbejder og organisationen kan få det største 

udbytte. I den sammenhæng lægger vi vægt på refleksion over nuværende 

praksis som en del af evalueringen: Vi overvejer meget nøje hvad fremmer og 

hæmmer udviklingspotentialet for børnene. Vi står stærkt i forhold til vores faglige 

erfaring og indblik. Men selvfølgelig kan vi blive endnu bedre til at få øjne på vore 

egne blinde pletter” (Leder, dagtilbud)



Ledelsesopmærksomheder
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Personalets vurdering af 

egen ledelse
Spørgsmål Gennemsnit Standardafvigelse

Der er en klar ledelse af arbejdet i institutionen

Dagtilbud A 3,81 0.39

Dagtilbud B 3,05 0.88

Ledelsen tager ansvar for pædagogisk udvikling i institutionen

Dagtilbud A 3,94 0.24

Dagtilbud B 2,91 0.73



Korrelationer ift. ledelse
Personalets 

kompetencer

Samarbejde

generelt

Samarbejde 

om børn

Ledelse af 

institutionen

Dagsplan og 

aktiviteter

Samarbejde m. 

forældre

Personalets 

kompetencer

1 ,499 ,498 ,580 ,580 ,464

Samarbejde

generelt

,499 1 ,638 ,419 ,500 ,416

Samarbejde om 

børn

,534 ,638 1 ,507 ,670 ,526

Ledelse af 

institutionen

,498 ,419 ,507 1 ,481 ,385

Dagsplan og 

aktiviteter

,580 ,500 ,670 ,481 1 ,626

Samarbejde m. 

forældre

,464 ,416 ,526 ,358 ,626 1

Nordahl, Hansen, Drugli & Ringsmose, 2020)



Udvikling over tid 

2016 - 2019
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