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2     De fælles kommunale læreplansmål

I Rudersdal har vi valgt at have fælles  
kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde.

De fælles mål erstatter de mål, som tidligere blev lavet i 
hver områdeinstitution og selvejende institution. 

Samtidig har vi gjort dokumentation af det pædagogiske 
arbejde mere enkel og effektiv, og vi har lavet en fælles 
model for aktionslæring.

Alt sammen for at vi kan komme til at bruge mere tid på 
det, der er kerneopgaven:  
Det pædagogiske arbejde med børnene.

I denne pjece kan du læse om de fælles kommunale 
læreplansmål, og hvilken forståelse af  
begrebet læring der ligger bag. 
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DE FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

 � At barnet udvikler et nysgerrigt, undersøgende og eksperimenterende forhold 
til livet og verden

 � At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker

 � At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive 
handlemuligheder

 � At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge dem

 � At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i forhold 
til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelser, 
intentioner og behov

 � At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber

 � At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i kon-
fliktløsninger

 � At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og værdsætter 
andre

 � At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden
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DE FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

 � At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende niveau

 � At barnet kan eksperimentere og lege med sproget

 � At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, stille 
spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov

 � At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og historiefor-
tælling med andre børn og voksne

 � At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i hverdagsli-
vet

 � At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske 
aktiviteter 

 � At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner

 � At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed

 � At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og kan få øje 
på andres kropslige muligheder og grænser
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Naturen og naturfænomener
 � At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen 

 � At barnet lærer om, passer på og værner om naturen 

 � At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr 

 � At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæs-
sigheder    

Kulturelle udtryksformer og værdier
 � At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og æstetiske 

udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, film og teater

 � At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle udtryksformer 
gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre kreative aktiviteter 

 � At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle udtryk

 � At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som om an-
dre kulturer og traditioner
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LÆRINGSFORSTÅELSE
I det følgende kan du læse om den forståelse af begrebet læring, som er 
udgangspunktet for arbejdet med læreplansmålene i Rudersdal. 
Læringsforståelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem ledere, 
medarbejdere og forvaltning.

0-5 års alderen er en helt central livsfa-
se. Her har det pædagogiske personale 
til opgave at skabe rammer for et godt 
barndomsliv og et positivt læringsmiljø 
i dagtilbuddet så børnene kan trives, 
udvikle sig og lære.

Fra livets start er børnene aktive i 
forhold til at danne sig selv og deres 
identitet. For at dette selvdannelses-
projekt skal lykkes forudsætter det at 
de centrale voksne i barnets liv støtter 
barnets udvikling 

Et godt 0-5 års liv, som understøtter 
børnenes identitetsudvikling, kræver, at 
barnet har gode muligheder for fordy-
belse i leg, læring, kammeratskaber og 
relationer til andre børn og det pædago-
giske personale i dagtilbuddet. 

Det er en af det pædagogiske persona-
les centrale opgaver at skabe tid og rum 
til denne fordybelse.

Vigtig læring og udvikling sker allerede 
fra starten af det spæde liv, og dagtil-
buddene er et centralt læringsmiljø i 
børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt at 
dagtilbuddene arbejder bevidst, reflek-
teret og systematisk med børnenes 
trivsel og læreprocesser.  Og at det sker 
ud fra en forståelse af, hvordan børn 
lærer, trives og udvikler sig.

0-5 års alderen
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Læring er en dynamisk proces, der 
finder sted hele tiden. Uanset om vi som 
voksne er klar over det, har set det, 
eller planlagt det, sker der forskellige 
læreprocesser hos børnene. 

Læring foregår i de planlagte pædago-
giske aktiviteter, men også i de daglige 
rutiner fx i garderoben og omkring mål-
tiderne. Børn lærer også af hinanden 
i det liv, der udfolder sig mellem dem 
i institutionen. Det har stor betydning 
for barnets funktion og trivsel, hvordan 
det er placeret i denne kultur og i disse 
fællesskaber.

Der er ikke altid lighedstegn mellem 
det, vi som voksne gerne vil lære bør-
nene i en situation, og det børnene rent 
faktisk lærer. Børnene kan have lært 
noget helt andet, end vi havde forestillet 
os . Det er med andre ord vigtigt at være 
opmærksom på den eventuelle med-
læring, der også ofte finder sted hos 
børnene. Og her er det vigtigt, at skelne 
mellem tilsigtet og utilsigtet læring.

Læring er ikke noget entydigt positivt. 
Læring kan således både være pro-
duktiv og befordrende for barnet, men 
kan også være uhensigtsmæssig.  Børn 
lærer ved at møde reaktioner på deres 
initiativer fra omgivelserne og har brug 
for et støttende læringsmiljø med voks-
ne, som er bevidste om deres ansvar 
som rollemodeller.  

Det er også vigtigt at være opmærksom 
på, at læring ofte foregår i relationer, 
men også kan foregå, når børn leger 
eller udforsker verden på egen hånd.
 
Børn er i høj grad kropslige og san-
selige væsener. De lærer gennem de 
forskellige sanser, og de tilegner sig 
viden og erfaringer gen-
nem aktive handlinger. 
Sansernes beredskab 
i forhold til lærepro-
cesser afspejler 
sig i barnets 
opmærksom-
hed: Til tider 
er barnet 
årvågent, 
mens det andre 
gange er mindre 
modtageligt for 
indtryk .

Børn er forskellige og har 
forskellige sansemæssige dispone-
ringer .  Derfor er de også forskellige i 
deres tilgang til læring. 

Mens nogle børn er særdeles visuelt 
orienterede, er andre auditivt orientere-
de osv., men generelt set er den taktile 
sans, berøringssansen, meget stærk 
hos mange småbørn. 

Børns læring
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De lærer ved at være i direkte kontakt 
med omgivelserne og kunne mærke og 
afprøve i praksis. Ligesådan har børn 
brug for, at det pædagogiske personale 
handler med og viser, hvad de mener, 
vil have, ikke vil have, og hvordan dette 
og hint skal gøres etc. 

Læring gennem handling er et kardinal-
punkt i specielt småbørns måde at til-
egne sig erfaring og viden på. Erfarings-
dannelsen sker, når børnene afprøver 
deres ideer i praksis og lærer, hvordan 
omverdenen, både ting og mennesker, 
reagerer på deres initiativ. Samtidig 

er det vigtigt, at børn udvikler en 
læringsbevidsthed, som gør dem i 
stand til selv at få en fornemmelse 
af, at deres viden ændres, udvikles 

og udvides.

Det har også stor betydning for børns 
læreprocesser, at de oplever en me-
ningsfuldhed og relevans i den konkrete 
situation. Oplevelse af meningsfuldhed 
hænger fundamentalt set sammen med 
det enkelte barns selvdannelsespro-
jekt. Her er de vigtige succeskriterier 
barnets flow-oplevelser: engagement, 
lyst, og glæde. 

Meningsfuldhed for børnene styrkes 
af, at de har overblik og får hjælp til at 
forstå de sammenhænge, de indgår i. 
Manglende meningsfuldhed kan gøre 
det sværere for barnet at komme i en 
tilstand af årvågen opmærksomhed 
og produktive læreprocesser. Nøjagtig 
som manglende opfyldte basale behov, 
eksempelvis sult eller træthed kan gøre 
det

Det er derfor det pædagogiske perso-
nales ansvar bevidst at planlægge og 
tilrettelægge hverdagen sådan, at der 
bliver udviklet læringsmiljøer, som er 
omsorgsfulde og støtter børnenes triv-
sel, udvikling og læring.
 
Det pædagogiske personale skal ar-
bejde med en bred forståelse af børns 
læring og forsøge at undgå at  fokusere 
på kun et enkelt aspekt som fx det vok-
senorganiserede. 

Det pædagogiske personales for-
nemmeste opgave er:

• at opbygge et inkluderende 
læringsmiljø, som understøtter 
børns deltagelse i fællesskaber 

• at give omsorg og udviklings-
støtte til børnenes selvdannel-
sesprojekter 

• at skabe læringsmiljøer, som 
giver grobund for børnenes 
flowoplevelser i alle dele af 
hverdagslivet i dagtilbuddet. 

Det pædagogiske personales positioner i børns 
læreprocesser
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Læreplanslovens seks læringstemaer 
er repræsenteret i mange sider af hver-
dagen i dagtilbuddet. 

En central del af det pædagogiske 
personales arbejde er at lave målrettet 
og systematisk iagttagelse og refleksion 
over børnenes læreprocesser, og egne 
handlinger og positioner i samspillet og 
konflikterne med og mellem børnene.

Når personalet arbejder med iagttagel-
se og refleksion, skal opmærksomhe-
den være på børnenes trivsel, behov, 
opmærksomhedstilstande, læringstil-
gange og flowoplevelser: engagement, 
lyst og glæde. 

Iagttagelse og refleksion er med til at 
øge personalets pædagogfaglige kom-
petencer, og løbende gøre dem stadig 
bedre til at skabe understøttende  og 
udfordrende læringsmiljøer og barn-
domsliv for børnene. 

Det pædagogiske personale har ansva-
ret for børns læring i dagtilbuddet. Der 
findes grundlæggende tre forskellige 
grundpositioner i pædagogisk arbejde 
i relation til børns læreprocesser: Gå 
foran, gå ved siden af, gå bagved. 

Nogle gange skal det pædagogiske 
personale tage initiativer og være aktive 
kulturbærere. Andre gange skal per-
sonalet reagere på børnenes initiativer, 
træde ind i dem og deltage i dem, og 
atter andre gange skal de voksne holde 
sig tilbage og give plads til børnenes 
egne erfaringer, meninger og betyd-
ninger. 

De tre positioner er aktive på hver sin 
måde, men valget af position skal være 
afstemt i forhold til det enkelte barn 
eller den enkelte børnegruppe og en 
vurdering af handlinger og relationer 
i den enkelte situation. Uanset grund-
position handler det om at afklare 
forholdet mellem at støtte, udfordre og 
guide børnene. Sensibilitet og evnen til 
at afkode og skelne mellem børnene og 
deres forskellige behov står centralt i 
arbejdet - at læringsdifferentiere. 

Som et sidste perspektiv skal det frem-
hæves, at børns læring også er et anlig-
gende for forældre. Dagtilbuddene kan 
ikke skabe gode læringsmiljøer uden 
forældrene. Derfor er det en vigtig del 
af det pædagogiske personales opgave 
at bidrage til, at arbejdet med børns 
læreprocesser også bygger på dialog 
med forældrene.
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Børneområdet
Administrationscentret
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk

Mail 
boerneomraadet@rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-onsdag  kl. 10-15
Torsdag    kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13

Telefontid
Man-ons    kl. 8.30-15.00
Torsdag    kl. 9.00-17.00
Fredag   kl. 8.30-13.00
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