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PæDAGOGER BRUGER  
FORTæLLInGER TIL AT EVALUERE  
OM BøRn LæRER nOGET

normalt når Anna starter på en perle-
plade, opgiver hun halvvejs fordi per-
lerne begynder at klistre til hånden og 
bliver trukket med op igen. Men i dag 
stopper hun ikke. I stedet skæver hun 
over til Emma der sidder og laver en perle-
plade ved siden af. Hun ser hvordan 
Emma hele tiden drejer pladen rundt så 
hånden ikke ligger oven på perlerne og 
perlerne ikke klistrer. Anna gør det 
samme, og for første gang bliver pladen 
færdig. 

Situationen med Anna kunne danne 
udgangspunkt for en læringshistorie. En 

dokumentationsmetode der mange steder 
har vundet indpas i dagtilbuddenes 
arbejde med at evaluere. når Annas 
pædagog skriver situationen ned som en 
læringsfortælling, handler den ikke blot 
om at Anna nu kan lave perleplader, men 
om at hun involverede sig i aktiviteten 
med perlepladen på en ny måde – og 
søgte en løsning da hun stødte på en 
vanskelighed.

læring handler om involvering
Ofte knyttes evaluering af børns læring 
sammen med observationer af børnene 
ud fra nogle forventninger om hvad de 
skal kunne eller vide på et bestemt alders-
trin. Evaluering handler altså om at kon-
statere hvad barnet har tilegnet sig af 

viden og kunnen – og hvor højt op det er 
kommet på en ”trappestige” der går fra 
konkret til mere abstrakt viden og gene-
relle færdigheder.

Denne tilgang til evaluering af læring er 
dog kun en lille del af arbejdet med 
læring ifølge den opfattelse der ligger til 
grund for læringshistorierne. når man 
bruger læringshistorier, lægger man vægt 
på at læring ikke kan reduceres til en 
række forudbestemte byggeklodser som 
man skal finde ud af at få ”ind i” barnet. 
Læring er derimod alt det der sker når 
barnet involverer sig i omgivelserne, og 
arbejdet med læring handler om at 
understøtte at barnet tager del i sine 
omgivelser på en stadig mere avanceret 

 AF EVA PALLESEn

læringshistorier er en metode til at evaluere børns læring og udvikling som 
mange dagtilbud lader sig inspirere af. læringshistorier tager udgangspunkt i 
at børn lærer når de involverer sig og tager nye udfordringer op, og historierne 
hjælper pædagogerne med at se hvordan de fremadrettet skal tilrettelægge  
det pædagogiske arbejde for at bidrage til børnenes læreprocesser.
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og krævende måde – og altså hele tiden 
får nye muligheder for læring. 

Jeppe som deltager i læring
Et eksempel på dette er Jeppe på to år 
der i vuggestuen begynder at kredse nys-
gerrigt om de større drenge der bygger 
borge af klodser. I og med at han iagt-
tager hvordan de andre drenge sætter 
klodserne oven på hinanden, og danner 
sig en idé om hvad aktiviteten går ud på, 
bliver han ”deltager” i en læringsproces. 
Den interesse han har fattet for byg-
geriet, skaber nye muligheder for læring.

når pædagogen finder flere klodser frem 
og opmuntrer Jeppe til selv at involvere 
sig i byggeriet, opstår en mere avanceret 
form for deltagelse. Jeppe begynder at 
bygge tårne – de er skrøbelige, og Jeppe 
erfarer hvordan de gang på gang styrter 
til jorden. 

I en periode slutter Jeppes klodsleg altid 
med at hans tårn styrter sammen. Men 
en dag bliver han siddende og afprøver 
hvordan han kan stable klodserne på nye 
måder så de bliver stående. Pædagogen 
opmuntrer Jeppes vedholdenhed, og til 
sidst lykkes det for ham at bygge det 
første hjørne af en borg. 

læringshistorier som afsæt 
når børn som Jeppe fatter interesse for 
en aktivitet, involverer sig i en aktivitet 

og bliver ved når de støder på vanske-
ligheder og modstand, er det udtryk for 
stadig mere avancerede måder at involv-
ere sig i omgivelserne på, og hver gang 
rummer involveringen nye muligheder 
for læring. når pædagogen skal støtte 
Jeppes læring, må han eller hun altså 
tage udgangspunkt i de situationer hvor 
Jeppe involverer sig i omgivelserne. Eva- 
luering af læring handler dermed især 
om at indkredse barnets interesser, do-
kumentere hvordan de fører til involvering 
og læring i konkrete situationer, og bruge 
observationerne som afsæt for at tilrette- 
lægge det pædagogiske arbejde. 

Det er især her fortællingsformen har en 
styrke. Mens test eller observationer af 
børns færdigheder er egnede til at af-
dække læring som et ”slutprodukt”, kan 
fortællingerne beskrive den sammen-
hæng, de relationer, den konkrete op-
gave eller den aktivitet som læringen 
opstår i. Dermed rummer læringshisto-
rien som dokumentationsform et fremad-
rettet element: Den munder ud i at 
pædagogen spørger sig selv: Hvad vil 
være det næste? Hvordan kan jeg bygge 
videre på den interesse og involvering jeg 
har set? Hvordan kan jeg hjælpe barnet 
videre i sin læring?

pædagoger finder mønstre 
Hvis man nedskriver læringshistorier over 
en periode, kan man undersøge hvilke 

mønstre der går igen: Hvad er barnet 
optaget af, og hvordan kommer barnets 
motivation for deltagelse i omgivelserne 
frem?

Historier om Jeppes læring kunne fx 
beskrive hvordan Jeppe over en periode 
fatter interesse for forskellige konstruk-
tioner. De kunne beskrive hvordan han 
gennem involvering i selv at bygge på 
forskellige måder bliver mere vedhold-
ende over for vanskeligheder og mod-
stand og begynder at udforske balance-
punkter. Og det kan give anledning til at 
pædagogen overvejer hvad det næste 
skridt bliver. Hvordan kan pædagogen 
tage Jeppes motivation og vedholdenhed 
over for balanceudforskning med fra 
byggelegene og videre til andre aktivi-
teter?

En pædagog der bruger læringshistorier, 
ser altså ikke barnets læring i forhold til 
et absolut endemål, men som en vedvar-
ende proces som barnet er engageret i. 
Dette blik på barnet handler om at fast-
holde de nye trin som barnet hele tiden 
tager, men lige så vigtigt: at reflektere 
over hvordan pædagogen kan hjælpe 
barnet til tage det næste trin. Pæda-
gogens særlige relation og kendskab til 
barnet er dermed en meget vigtig res-
source i det evalueringsarbejde der skal 
gavne børn som Jeppe og Anna i deres 
lærende liv. 

FAkTA oM læRINgSHISToRIeR 

En læringshistorie ligner fortællende former for observation, men er bygget op efter en 

bestemt struktur og med et helt bestemt fokus. Læringshistorien fortæller om situationer hvor 

børn forholder sig til omgivelserne på en måde der rummer muligheder for læring. Det kan fx 

være situationer hvor barnet fatter interesse for noget, involverer sig i en aktivitet, udviser  

fx usikkerhed eller vedholdenhed over for vanskeligheder, giver udtryk for tanker eller følelser 

eller prøver at forstå en andens synspunkt.

Læringshistorier er et udbredt dokumentationsværktøj i newzealandske dagtilbud. Her bliver 

børnenes historier typisk opbevaret i en mappe sammen med fotos og ting som børnene har 

lavet, og deres egne kommentarer til det. Det gør det muligt at samle serier af læringshistorier 

om det enkelte barn og undersøge materialet for narrative mønstre: Hvad er barnet optaget 

af, og hvordan kommer barnets motivation for deltagelse i omgivelserne til udtryk? Historier- 

ne kan således danne udgangspunkt for planlægningen af det pædagogiske arbejde idet  

pædagogerne kan bruge dem til at overveje hvordan de kan give den interesse som børnene 

demonstrerer, en ny retning og et nyt perspektiv og dermed skabe nye muligheder for læring.

HeR kAN Du læSe MeRe

Hvis du vil læse mere om læringshistorier, 

deres teoretiske grundlag og brugen af dem, 

er den newzealandske forsker Margaret Carr 

et godt sted at starte. 
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