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Systematisk evaluering - 2021 

Implementering af bevægelse, leg og idræt som et læringsmiljø 

 

Sammenhæng: 

Børnehuset Nords personale er i gang med at certificere sig til Idræts institution og arbejder med at 
etablere nye lærings miljøer, hvor krop, bevægelse, leg og idræt skal have en mere dominerende rolle.  

Endvidere er vi tidligere blevet certificeret som bevægelses institution og flere af personalerne har fået en 
efteruddannelse i pædagogisk idræt. 

 

Hvad vil vi blive klogere på?  

Vi ønsker at undersøge om vi er på rette vej i forhold til at implementere lærings miljøer for børnene i vores 

dagtilbud, hvor der er fokus på bevægelse, leg og idræt? 

Om vi i disse lærings miljøer inkludere børnenes perspektiver og om vi i de lærings miljøer understøtter 

deres udvikling, dannelse, læring og trivsel? 

 

Hvem er deltagere i den systematiske evaluering? 

 2 pædagoger fra vuggestuen 

 2 pædagoger fra børnehaven – Her i blandt souschefen 

 Lederen 

 Pædagogisk konsulent 

 Personalet – Reflekteret og tilbagemeldt i grupper 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Hvilke spørgsmål vil vi undersøge og indsamle viden og dokumentation omkring? 

Ud fra de 2 læringsmål, fra den styrkede læreplan, Krop, sanser og bevægelse, vil vi indsamle viden og 
dokumentation: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 
forskellige måder at bruge kroppen på. 

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i 
ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens 
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.  

Underspørgsmål: 

- Bruger vi det vi har lært i pædagogisk idræt? 
- Får vi legene nok ind på stuerne? Og ud på legepladsen? Hvad er børnenes oplevelse? 
- Bruger vi skemaerne k1 + k2?  
- Kommer bevægelse ind i PIXI – Får vi tænkt samlingerne ind? 
- Hvad er forældrenes oplevelse? 



2 
 

- Begrænser vi børnene i deres bevægelse? Får børnene lov til at bruge voksenstolen?  
- Griber vi børnenes ideer? 
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- Ved forældrene at vi er i gang med idrætscertificeringen? 
- Hvordan orientere vi forældrene på Aula omkring idræt/bevægelse? 
- Hvordan udnytter vi rum og materialer? Benytter vi naturmaterialer? 
- Er personalet bekymret for at bevægelse og pædagogisk idræt giver uro eller kaos? 
- Personale og interesser – Kompetencer – er vi gode til at inspirere hinanden og tør vi at udfordre 

hinanden kollegialt – Og tør vi sige det til hinanden – Og har vi tydelige forventninger hinanden? 
- Skal de voksne altid bestemme hvilke legetøj eller aktiviteter børnene skal lege med? 
- Er de voksne for aktive? 
- Hvordan understøtter vi legen i forhold til de 3 lærings rum? 
- Hvordan understøtter vi børnenes nærmeste udviklingszone? 
- Hvordan tænker vi bevægelse ind i hverdagsrutinerne? 
- Hvordan tænker vi børneperspektivet ind i arbejdet? 
- Tager vi højde for børn i udsatte positioner? 
- Hvordan udnytter vi rum/ arealer der ikke er vores egne? 
- Kommer børnene på tur? 
- Kan vi bruge bevægelse til at give ro? Høj og lav arousel! 
- Ser vi børnene profilere af pædagogisk idræt og bevægelse? Hvor ser vi tegn på dette? 
- Hvordan arbejder vi med at situationsbestemme? Eksempelvis – nogle gange kan de suse rundt på 

kontorstole og andre gange ikke? Kan vi finde alternativer i de situationer hvor vi bliver nødt til at 
sige stop til aktiviteter? 

- Hvordan fordeler vi os, så vi tilgodeser børnenes behov? Også sidst på dagen? 
- Kan vi blive skræmt af om vi kan få stoppet det højlydte? Kan vi leve med at vi ikke har kontrol?  
- Er vi bevidste om at rollefordele? 
- Hvordan navigerer vi bevægelseslege – Justerer legene og udvikler dem undervejs, sådan at alle 

børn er inkluderet og at børnene bliver hørt? Har vi en pædagogisk bagdør i vores pædagogiske 
praksis? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Metode – Hvordan vil vi blive klogere? 

Forældreperspektiver på idræt –krop- motorik –  

Vi stiller 2 spørgsmål til alle forældre. Vi lægger det op på AULA og forældrene svare til Souschefen 

1. Vi er i gang med at certificere os til idræts institution – Kan i mærke på jeres barn at vi har mere fokus på 

bevægelse hos os i børnehuset Nord? 

2. Hvad er vigtigt for jer forældre at vi er opmærksomme på, omkring jeres barns udvikling i forhold til krop, 

bevægelse og motorik? 

Børnenes perspektiv  

Børneinterview 4 børn i storbørns gruppen 

Børnetegninger-  4 børn i storbørns gruppen (med kommentarer) 

Go Pro i vuggestuen – 2 børn + 2 børn på myretuen 

Ekstern Observatør 

Lederen spørger den pædagogiske konsulent om hun kan være observatør – 1 dag hvor hun både er i 

børnehaven og vuggestuen  
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Observationer 

Lederen observere i begge afdelinger, I+P observere i børnehaven, M 2 dage vuggestuen 

Vi bruger KIDS til observations materiale til alle observatører  

Didaktik 

Vi indsamler PIXI skemaer for at kunne se om der er tænkt bevægelse/idræt/pædagogisk idræt/bevægelses 

samlinger ind i planlægningen 

Pixi skema – Fra Vuggestuen + Børnehaven   Fra september og oktober 2020  

Personalets perspektiver  

Der udsendes et skriftligt interview til personalet. Der tages udgangspunkt i nogle af de ovenstående 

spørgsmål 

Personalet inddrages i evalueringen på et personale møde – Dokumentation og analyse gennemgås og 

personalet inddeles i grupper til refleksion og tilbagemelding.  

 

Tiltag – Hvad vil vi gøre for at opnå målet? - Tidsplan 

 Vi indsamler dokumentation i tidsrummet 15 marts til 22 april 2021 

Holder næste møde d. 22 april og finder der ud af om vi skal arbejde videre eller? 

 

Ansvarlige – Hvem gør hvad? 

 Lederen kontakter den pæd. Konsulent 

 M printer spørgsmål fra KIDS til brug til observationer 

 GO pro P + M 

 Observation P+I+M+O  

 Lederen laver spørgsmål til personalet 

 D forældre perspektiv 

 D Børne perspektiv 

 D Pixi skemaer 
Souschefen er tovholder for Processen og afsætter tid i skemaet 

Opfølgning – Hvordan og hvornår vurderer vi om vi har nået målet? 

Vi afsætter den nødvendige tid til indsamling af data og til refleksion over det indsamlede materiale.  

Første møde er i april 2021 og andet møde er maj 2021. Personalemøde juni 2021 

På sidste møde vurderer vi om vi skal bruge mere tid. 

Hvem er ansvarlig? 

Ledelsen er ansvarlig for at skabe tid og rum til indsamling af dokumentation og analyse 
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Fotos fra processen 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Hvad viste dokumentationen os? 

1. O bservationer - O psamlende er følgende opmærksomhedspunkter:  

Opmærksomhed på børn i udsatte positioner – Ser bevægelseslege – Vikar blev guidet – Vekselvirkning mellem høj og lav 

arrousel – Børn der leger alene – Slidte fysiske miljø – ser nærvær, samspil, øjenkontakt – God rollefordeling – Ser god leg 

ude og inde – Uro/gråd – Generel vilje til bevægelse – Mangler formål/hvad vil vi – God kontakt og engagement hos 

personalet – Gode legeredskaber – Legen har en værdi i sig selv – Hvordan udfordres kropsleg? –Bevægelse ind i læreplan 

– Sulten personalegruppe/Motiveret for ny viden – Ser børnene voksne rollemodeller – De voksnes glæde – ikke god støj 

dæmpning i børnehaven – God læring i legen – Der er vilje – Der bliver lavet meget – Større intensitet når stuen er delt  i 

mindre grupper – Hvor meget bliver der differenceret imellem alder og udvikling? – Ser vi børnenes perspektiv – forskellig 

artet bevidsthed blandt personalet – tydelig instruktion til lege – dårlige fysiske rammer -   

2. Go Pro 
Der blev optaget 3 film i vuggestuen som viser forskellige fysiske læringsrum. 

Vi ser tydelige, glade voksne. Personalet viser begejstring i samspillet. Vi ser børn i bevægelse – Også børn der står på 

sidelinjen og kigger på.  

3. Børneinterview  
6 børn er blevet interviewet forhold til: 
Hvilke bevægelse lege der er sjove at lave inde og ude: 

Fodbold- Cykle – gynge – rutche – løbe – Monster leg – Lavaen kommer – Påskeharen – Hinke – Tornerose – Der kom en 

mand fra det røde hav – Gulerod – Fangeleg – Basket bold – Klatre i træer – zombieleg – lege frisør – hjælp hjælp fangeleg 

– Kongespil – musik – Stop dans – Keglen – Lille hund – Slåskamp – Stikbold – ikke løbe for langt – At de voksne er med 

til at lege -  

Hvor må man lege bevægelseslege: 

Udenfor – I salen – I skoven – på bordet - Mellemgangen  

Er der nogle gange hvor du har lyst t il at  bevæge dig, hvor de voksne sige du ikke må?: 

”Den anden side må vi ikke lege på” – ”Ikke lege på cykelsiden” – ”Vi må ikke slås og skubbe” – ”vi må ikke være på 

gangen” – ”Slå det må vi ikke” – ”jeg må ikke gå ud alene” – ”De voksne siger stop” – ”Ikke kravle op i hegnet” –” Ikke 

cykle ned af trappen” 

Vi blev opmærksomme på, at vi har et stort legekatalog som børnene kender og bruger aktivt. Vi har et 
læringsmiljø der opfordre til bevægelse både ude og inde. Børnene kan godt lide, når de voksne er aktive 

og leger med. 
4. Børnetegninger -Bilag 2 

Børnene blev opfordret t il, at  tegne den bevægelsesleg de bedst kan lide at tegne. Vi er blevet opmærksomme på,  at 

børnene bliver påvirket af hinandens tegninger – De tegner det samme. 

5. Forældreundersøgelse 
Vi lavede spørgeundersøgelse via AULA. Desværre var der kun 4 forældre der besvarede spørgsmålene. Svarene viste at 

forældrene efterlyste flere ture, og natur og bevægelse på disse ture. Dans og hop på legepladsen vil også være godt. Vi 

skal være tålmodige med børn, som er lidt forsinket i deres motoriske udvikling. Forældrene giver udtryk for, at de kan se 
vi arbejder med bevægelse og idræt og at børnene fører det med hjem. 

Vi skal gøre forældrene opmærksomme på alt det gode bevægelse, leg og idræt vi laver – Benyt AULA 

som platform for dette 
6. PIXI 

Vi ser tegn på bevægelse i 3 ud af 4 skemaer – et  skema er ikke udfyldt. PIXI skemaer er lavet i en periode, hvor vi også 

har lavet K1 og K2 skemaer, i forbindelse med pædagogisk idræt.  

Vi blev opmærksomme på – At evalueringen i PIXI mest handler om tilbageskuende evaluering og vi 
erstatter denne evalueringsform med evaluering i K1 og K2 skemaer og med den systematiske 

evaluering. 
 

7. Personale undersøgelse 
Der blev udsendt 3 spørgsmål – hvor personalet i anonymiseret form, kunne svare. 

1. Hvordan har du det med at være kropslig aktiv? 

2. Er der nogle aktiviteter, hvor du føler dig hæmmet? 

3. Hvor ligger dine spidskompetencer i, at  understøtte børnenes fysiske udvikling? 

Alle fastansatte -1, har svaret på undersøgelsen. Der kom kun positive tilbagemeldinger – personalet er indstillet på at yde 

det de kan, både i forhold til den pædagogiske idræt og bevægelse.   

Vi blev opmærksomme på, at vi kan arbejde med kollegial feedback – øve os i at støtte hinanden og 
bruge hinandens kompetencer. At vi skal støtte hinanden, så vi bliver ved med at tage initiativer og 
overholder de aftaler vi laver. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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Hvad gør vi nu? 

- Personalet bliver præsenteret for hovedpunkterne i evalueringen d.7 juni 2021. Her arbejdes 

der i grupper der kommer med tilbagemeldinger, til fælles refleksion.  
- Evalueringsgruppen mødes igen inden sommer, og arbejder med at få vores nye formål og 

personalets perspektiver, indskrevet i vores læreplan – Gruppen skal også arbejde med 
forbedring af vores fysiske læringsmiljø. 

- Brug vores læringsmiljø hjul (Bilag 1) og vores underspørgsmål i dette arbejde! 

- Dette arbejde introduceres i august 2021, hvor vi arbejder med implementeringen af 
læringsmiljøet bevægelse/leg/idræt, i hele personalegruppen. 

- K1 og K2 skemaer erstatter evalueringen i PIXI.  

- PIXI skemaer benyttes fremad rettet som inspiration (M+D laver disse i løbet af sommeren) 
- Vi arbejder med forsat med bevægelse, leg og idræt som et læringsmiljø – Vi skal have 

bevægelse som punkt på hver personale møde – Og arbejder videre med læringsmiljøet i 
2022 i de nye omgivelser. 

Se bilag 1 

_______________________________________________________________________________________  
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Bilag 1 

 

  

Børnenes Indflydelse og 
deltagelse

-At personalet leger med/er 
legende

-At vi griber nuet/det 
spontane

-at vi griber børnenes 
initiativer

- At vi har et blik for alle børns 
deltagelses muligheder

Forældresamarbejde

-Vi samskaber med forældrene

(lytter til og bruger forældrenes 
ideer og perskektiver)

- Fokus på den gode 
bevægelses historie på Aula

Pædagogisk deltagelse, 
børnesyn og 

læringsforståelse

- Der er pædagogisk 
deltagelse i alt samspil og 
relationer igennem hele 
dagen

-Have øje på børnepersketivet 
hele dagen - Følge barnets 
intentioner

-Rollefordeling, lede, guide, 
både nyansatte og hinanden

- Vise begejstring og glæde i 
samspillet

- Vidensformidling

-At være kritisk i eget 
sprogbrug og kulturelle 
udtryksformer

-K1 og K2 skemaer (skaber 
rollefordeling, struktur, 
evaluering i idræt/bevægelse)

-Prioritering af resurcer i  den 
samlede gruppe børn.

-Udfordre børnene

Læringsmiljø

Bevægelse/leg 
og idræt

Så vi understøtter 
børnenes Trivsel, 
læring, dannelse 

og udvikling

Rum,Materialer, 
organisering, legezoner

-Vores fysiske læringsrum skal 
inspirere til 
leg/bevægelse/idræt

(Biodiverisitet, rum og 
legezoner skal indrettes efter 
børnepersketiver og der skal 
være tilgængelige materialer -
Også til bevægelse. Det skal 
være tydeligt hvor der ex. er 
bevægelse og hvor der er ro)

-Personalet skal organisere sig 
- Rollefordele. Ex. 1 til legen 
på gulvet, 1 til 
bevægelseaktivitet, 1 til 
telefon og det praktiske

- Personalet deler sig ud i 
zoner på legepladsen

Samfundsmæssige og 
Institutionelle mål

-Vores pjece om lokale 
idrætsforeninger skal på 
hjemmesiden

- Læreplan - Mål -
dagtilbudsloven

-Indragelse af lokalområde

- Personalepolitik
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Bilag 2 
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