
 

 

 

 

Evalueringskultur i Dagmargården 

Vi skal opbygge en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø. Målet 

er, at få opbygget en systematisk evalueringskultur i Dagmargården, hvor medarbejderne løbende 

reflekterer over hvordan det pædagogiske læringsmiljø, med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag fra 

den styrkede læreplan, kan udvikles i dagligdagens rutiner, lege og aktiviteter. Det pædagogiske personale 

skal være undersøgende og bruge data, så vi løbende får ny viden, som vi kan bruge til at kvalificere det 

pædagogiske tilbud og tilpasse det til den aktuelle børnegruppe. Vi skal opbygge en evalueringskultur, hvor 

vi samler op på og lærer mere om det, der fungerer godt hos os og på, hvad vi gerne vil videreudvikle. Vi 

skal hele tiden være bevidste om, hvad formålet er med det vi gør? 

I Dagmargåden har vi valgt at bruge SMTTE modellen og GLK modellen til at planlægge og evaluere vores 

arbejde. 

SMTTE-modellen 

SMITTE-modellen er et pædagogisk redskab, der kan bruges til at planlægge et pædagogisk forløb, eller 
belyse evt. udfordringer i hverdagen. Formålet med modellen er at få konkretiseret vores mål og herefter 
sætte fokus på de elementer, der skal lægges mærke til på vej mod målene. 

Modellen består af fem elementer, som alle er lige vigtige, og som konstant påvirker hinanden. Ved at 
ændre på den ene spids, vil det have konsekvenser for de fire andre. Modellen er dynamisk, da man 
konstant kan regulere de enkelte elementer, og det betyder, at det i princippet er ligegyldigt, hvilket af de 
fem elementer man tager sit udgangspunkt i fra starten i sin planlægning. 

GLK-modellen 

GLK-modellen er et evalueringsredskab. Modellen støtter os i at reflektere over de erfaringer vores arbejde 
giver og lægger op til en fremadrettet evaluering af det pædagogiske arbejde, med de læringsmål, der 
formuleres i SMITTE-modellen. G står for ”Gjort”, L står for ”Lært” og K står for ”Klogt at gøre” 

G står for ”gjort”. Her beskrives en situation, en aktivitet – noget du ”GJORDE” 

L står for ”lært”. Her reflekterer du over det du har gjort i en læringsoptik ved at spørge til 

• Hvad har jeg lært af det jeg har gjort? 

• Hvad lærte børnene? 

K står for ”klogt at gøre”. Her udvikles praksis på baggrund af handlingerne og refleksionerne over egne og 
andres læring, der spørges til: 

• Hvis du fik en ”ommer”, hvad ville vi så gøre anderledes 

• Hvordan kan vi bruge det vi har lært i nye/kommende pædagogiske situationer?  

 


