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Tegn på læring
Dette omslag er et supplement til kassetten Tegn på læring – et redskab til arbejdet med den 
pædagogiske læreplan. tegn på læring er et inspirationsmateriale der kan bruges til at arbejde 
systematisk med den pædagogiske læreplan fra planlægning til evaluering af pædagogiske 
forløb. Omslaget indeholder få centrale redskaber fra kassetten så de er lige til at have ved 
hånden. For at få det fulde udbytte af redskaberne her skal man have et vist kendskab til hele 
materialet. 
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Procespilen

Tegn på læring tager udgangspunkt i to 
arbejdsprocesser: 
       at sætte ord på læring
       at evaluere læring

Hvad er tegn på læring?
tegn på læring er børnenes konkrete handlinger, 
ord, kropsudtryk mv. der viser jer at børnene 
lærer og udvikler sig i en bestemt retning. 
tegn på læring er centralt i materialet da tegn 
kan bruges som udgangspunkt for at udvikle 
den pædagogiske praksis. 

Omslaget indeholder:
        at sætte ord på læring: En folder om at    
       arbejde med tema, læringsmål, metoder      
       og aktiviteter og tegn på læring

        at evaluere læring: En folder om at  
       arbejde med evalueringsspørgsmål,     
       dokumentation, vurdering og opfølgning

       redskaber: Fire arbejdspapirer til det      
       konkrete arbejde med at sætte ord på   
       læring og evaluere læring.  

Procespilen viser de to arbejdsprocesser som materialet er bygget op omkring. i praksis er de 
to processer tæt forbundet da det er væsentligt at tænke evaluering ind tidligt i et forløb. De 
to arbejdsprocesser ” lapper ind over” hinanden fordi tegn er centralt i begge forløb.
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