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1. Læring og Læringsmiljø - Arbejdsgrundlag 

Det fælles grundlag for udarbejdelse af pædagogiske læreplaner for Dagtilbud 

i Rødovre Kommune hviler på følgende læringsforståelse. 

 

Læring må forstås, som alle processer der fører til en varig 

kapacitetsændring, det være sig: 

 

• kropsligt 

• erkendelsesmæssigt 

• følelses-, motivations- og holdningsmæssigt eller af social karakter, og som 

ikke udelukkende drejer sig om biologisk modning. 

 

Læring er både en social og kognitiv proces. En væsentlig faktor er 

tilstedeværelsen af ”den nærmeste udviklings zone”1. 

 

Det er ligeledes vigtigt at skabe læringsrum der giver mulighed for flow2 i 

barnets leg og læring. 

 

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en anerkendende3 tilgang til 

det enkelte barn og fællesskab. Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal 

afspejle denne tilgang. 

 

For at børnene har mulighed for at opnå optimalt læringsudbytte af 

dagligdagen, skal personalet i dagtilbuddet skabe gunstige læringsmiljøer og 

læringsrum for alle børn. 

 

Ved læringsmiljø forstås bredt dagtilbuddets kultur, atmosfære, personalets 

rolle, de fysiske rammer, organisering og de metoder, der bruges i det enkelte 

dagtilbud til at fremme børnenes læring. 

 

2. Dagtilbuddets eventuelle tilføjelser til læringsforståelse,   

pædagogiske værdier og principper, pædagogiske kendetegn/profil. 

Skrivefelt 

3 



3. Pædagogiske metoder i forhold til læreplansarbejde. 

  

Sammenhæng, mål, tegn, evaluering, dokumentation og tiltag. 

  

Vejledning:  

Vi kan anbefale den herunder præsenterede model, SMTTE-model. Der er 

også mulighed for at bruge en anden metode til at arbejde med 

pædagogiske læreplaner. 

 

EVA´s ”Tegn på læring” er en bearbejdet udgave af SMTTE-modellen, 

hvorfor ”Tegn på læring” ligeledes kan anbefales; se gerne 

http://catalog.leoxpress.no/showmag.php?mid=phhwf#/page0/ 

hvorfra EVA´s opdaterede materiale kan hentes. 

  

Vælger man en anden metode end SMTTE-modellen / Tegn på læring, må 

der nødvendigvis gøres rede for de overvejelser der ligger til grund for denne 

beslutning. 

  

Kort om SMTTE 

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, 

skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, 

se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, 

hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer.  
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Planlægning 

SMTTE er en dynamisk model, hvor man har mulighed for frit at bevæge sig 

mellem modellens forskellige elementer, så det passer til konteksten. 

SMTTE kan bruges til at konkretisere mål og sørge for, at der på en 

dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, man ønsker at opnå, 

og de tiltag og handlinger, man planlægger, for at opnå det. Det særlige ved 

SMTTE er begrebet ”tegn”, hvor man konkretiserer målene ved at overveje, 

hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver 

både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan 

justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede. 

  

Gennemførelse 

SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og 

Evaluering. De forskellige elementer i planlægningsprocessen er afhængige 

af hinanden og indbyrdes forbundet. Det ideelle er, at kategorierne støtter 

hinanden. Således vil målsætningen ofte hænge sammen med en 

beskrivelse af sammenhængen. Tiltagene bør understøtte de mål, man 

ønsker at opnå. Tegnene er en operationalisering af målene og bør være 

tilstrækkelig konkrete, således de kan iagttages. Herved bliver evalueringen 

også nemmere at foretage. Ændres der i processen i én kategori, bør der 

tjekkes op på de øvrige beslutninger, da kategorierne er indbyrdes 

forbundne. 

  

Opfølgning 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de fastsatte mål. Det kunne fx være 

de mål, man havde sat for den pædagogiske aktivitet. Opnåede man det, 

man ville og havde planlagt? Tegnene er de målestokke, pædagogen kan 

bruge, når hun skal vurdere, om barnet har fået det ud af forløbet, som hun 

havde planlagt. 

 

Spørgsmål man kan stille sig selv i arbejdet med modellen: 

  

  

Sammenhæng  

  

Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:  

 Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?  

 Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?  

 Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?  
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Mål  

  

Ønsket tilstand efter gennemførelsen:  

 Hvad vil jeg/vi?  

 Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?  

  

Ved planlægning af den pædagogiske aktivitet:  

 Hvilket læringsudbytte skal børnene have / Hvad skal børnene lære?  

 Hvilke forskellige mål skal spille sammen?  

  

Tegn  

  

Sanseindtryk og konkretisering af målet: 

 Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?  

 Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?  

  

Tiltag - Handlinger  

  

 Hvad skal skabe ændringer?  

 Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?  

 Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?  

 Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?  

  

Evaluering  

  

 Hvordan skal de enkelte mål evalueres?  

 Hvilke værktøjer vil være velegnede til at evaluere de enkelte mål?  

 Hvem skal evaluere?  

 Hvornår skal der evalueres?  

 Hvordan og til hvad skal evalueringen bruges?  

 Hvordan skal evalueringen formidles og til hvem?  

  

Husk, at det er mest hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de 

forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Det er 

endvidere tanken, at man undervejs i gennemførelsen justerer tiltagene, hvis 

man får øje på de ønskede eller forventede tegn. 

Skrivefelt 
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4. Beskrivelse af planlagte aktiviteter inden for de forskellige områder 

 

Vejledning: 

 

Dette kan gøres ud fra en opdeling af de forskellige kompetencetemaer 

(Dagtilbudsloven § 8, se bilag) eller som overordnede temaer der omfatter 

flere af de nævnte kompetencetemaer (projekter mv.). 

 

Vi anbefaler at oversigten udføres som årsplan eller årshjul. 

 

Brug gerne praksisfortællinger til at illustrere hvordan der arbejdes med 

disse pædagogiske aktiviteter. 

Skrivefelt 

5. Inklusion. Børn i udsatte positioner 

 

Vejledning: 

 

Her beskrives hvordan der sikres inklusionsprocesser – alle børn har ret til at 

være del af et fællesskab 

 

Brug gerne praksisfortællinger til at illustrere hvordan der arbejdes med disse 

pædagogiske aktiviteter. 

 

På sigt vil det også være oplagt at inddrage LTU-modellen til at illustrere 

inklusionsarbejdet i dagtilbud. 

Skrivefelt 
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Skrivefelt 

Skrivefelt 

Skrivefelt 

6. Overgange: Hjem – dagtilbud – skole 

 

Vejledning: 

 

Her beskrives hvordan der tages hånd om barnets overgange. 

7. Børnemiljøvurdering 

 

Vejledning: 

 

Hvilke aspekter kan udpeges ved dagtilbuddets aktuelle børnemiljø, der har 

betydning for udarbejdelse af den nærværende pædagogiske læreplan? 

 

I løbet af perioden maj 2012 til maj 2013 udfyldes DCUM´s materiale vedr. 

børnemiljøvurdering – Børnemiljøtermometer4. Materialet sendes ud til 

dagtilbuddene. På baggrund af denne børnemiljøvurdering vælges et eller 

flere fokusområder for perioden frem til næste børnemiljøvurdering, der vil 

indgå i den pædagogiske læreplan for perioden 2014 - 2016. 

Plan for det løbende samarbejde med forældrebestyrelsen om den 

pædagogiske læreplan – Milepæle. 

 

Vejleding: 

 

Såfremt I benytter årshjul eller årsplan til pkt. 4, kan disse milepæle lægges ind 

i dér. 

8 



Formidling til forvaltning / kommunalbestyrelsen. 

 

Vejledning: 

 

Her har det enkelte dagtilbud mulighed for at formidle særlige aspekter, 

visioner, erfaringer mv. som ønskes viderebragt til det administrative og 

politiske niveau. 

 

Af hensyn til den politiske behandling skal den pædagogiske læreplan 

indeholde 1-2 pædagogiske praksisfortællinger 

Skrivefelt 

Præsenteret på ledermøde februar 2012. 

Dagtilbuddene afleverer den pædagogiske 

læreplan den 21. juni 2012. Den 

pædagogiske læreplan er gældende for 

perioden august 2012 – august 2014. 
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Bilag: 

 

Gældende Lovgrundlag 

 

Formål for dagtilbud 

 

§ 7.  

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer 

deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

  

Stk. 2.  

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det 

enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og 

tryg opvækst. 

  

Stk. 3.  

Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem 

oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for 

fordybelse, udforskning og erfaring. 

  

Stk. 4.  

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 

Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at 

indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske 

samfund. 

  

Stk. 5.  

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at 

udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud 

skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og 

fritidstilbud. 

 

Pædagogisk læreplan 

 

§ 8.  

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i 

aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den 

pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. 

Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til 

børnegruppens sammensætning. 
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Stk. 2.  

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring 

inden for følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling. 

2) Sociale kompetencer. 

3) Sproglig udvikling. 

4) Krop og bevægelse. 

5) Naturen og naturfænomener. 

6) Kulturelle udtryksformer og værdier. 

 

Stk. 3.  

Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og 

aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. 

 

Stk. 4.  

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske 

metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med 

særlige behov. 

 

Stk. 5.  

Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et 

godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. 

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet 

skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

  

Stk. 6.  

For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem 

eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 

 

§ 9.  

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den 

pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer 

i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis 

kommunalbestyrelsens drøftelser efter § 10, stk. 2, tilsiger dette. 

  

Stk. 2.  

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres 

mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, 

om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. § 8, stk. 3 og 4, samt 

børnemiljøet, jf. § 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de 

temaer, der er nævnt i § 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil 

følge op på resultaterne. 

  

Stk. 3.  

Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, 

evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 
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Noter 

 
 

1 Vygotsky definerer den nærmeste udviklings zone med følgende ord:  

 

”…the zone of proximal development. It is the distance between the actual 

development level as determined by independent problem solving and the level of 

potential development as determined through problem solving under adult guidance 

or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky 1978, s 86). 

 
2 Flow: Flowoplevelse, optimaloplevelse; oprindelig kaldet autotelisk oplevelse, hvor 

aktiviteten bliver værdifuld i sig selv; harmonisk tilstand af fuld opmærksomhed om 

og engagement i en aktivitet; oplevelse af nydelse ved overensstemmelse mellem 

mål og handlemuligheder; kan tilstræbes viljemæssigt og opnås inden for alle livets 

områder, som fx arbejde, leg, samvær, musik (Hansen, M. 2006, Psykologisk-

pædagogisk ordbog). 

 
3 Anerkendelse skal ses som en grundlæggende holdning, hvor den anden (barnet) 

ses som autoritet i forhold til sin egen oplevelse. Anerkendelse bidrager til kontakt 

med og styrkelse af individers forhold til sig selv, og udvikler tillid til egne oplevelser 

og tanker. Gensidig anerkendelse bidrager til en relation, hvor begge parter får 

muligheder for at træde frem som ligeværdige subjekter, og hvor parterne er i stand 

til at skifte perspektiv i betydningen, at forstå, hvordan begivenheder og 

omstændigheder opleves fra den andens synspunkt, uden at miste grebet om sit 

eget. 

 
4 Børnemiljøtermometeret indeholder spørgeskemaer målrettet de 4-6-årige i 

dagtilbud. Til børn fra 0-4 år er der udviklet observationsskemaer, der udfyldes af 

pædagogisk personale. 

 

De 4-6-årige børn svarer på en række spørgsmål om, hvordan de oplever deres 

hverdag i institutionen. Barnet besvarer spørgsmålene med hjælp fra en voksen – 

enten en medarbejder i dagtilbuddet eller forældrene. Spørgsmålene kan besvares 

direkte over internettet eller på en papirversion, som efterfølgende indtastes 

elektronisk. 

 

Observationsskemaerne til de 0-4-årige børn udfyldes ved, at den valgte observatør 

besvarer spørgsmålene i skemaet på baggrund af sine iagttagelser og dialog med 

børnene (når det er muligt) og personalet. Som supplement til 

Børnemiljøtermometeret er der udviklet relationsværktøjer. Disse består af et 

relationsskema, et venskabsskema og en relationsblomst, som udfyldes af 

pædagogerne, til vurdering af relationerne mellem børnene og relationerne mellem 

børn og pædagoger. 
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	Skrivefelt: 


