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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 

den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 

Socialministeriets publikation Den styrkede pæda-

gogiske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende den løbende dokumentation og evaluering 

af arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 

fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 

tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 

til at arbejde systematisk med at planlægge, følge 

op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 

læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 

børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 

det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde 

med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 

skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 

som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den 

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 

jeres pædagogiske praksis.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-

tet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

  

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvem er vi? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

 

Mælkebøttens ovetordnede faglige profil er idrætspædagogisk. Det betyder følgende; at vi benytter 

pædagogisk idræt som metode i hverdagen, at vi integrerer idræt, leg og bevægelse i hverdagen, at 

personalet generelt har tilegnet sig kompetencer til udvikling af et fælles grundlag via pædagogisk og 

idrætslig bevidsthed. I vores hus har pædagogisk idræt en stor betydning for vores pædagogiske arbejde, 

det betyder eks. at vi i en pædagogisk proces hvor børnene leger med vendespil kobler bevægelse ind over, 

det betyder eks. også at vi både inde og ude arbejder på at få styrket alle barnets sanser og motoriske 

kompetencer på kendte eller nye måder, både for at udfordre børnene med også for at udfordre og selv 

fagligt. 

Mælkebøtten er opdelt i følgende afdelinger. En vuggestueafdeling med 3 stuer, med børn i alderen 0 til 3 år. 
En børnehaveafdeling med 2 stuer, med børn i alderen 3 til 4 år. Samt en 3 stue med de kommende skole-
børn, hvor antallet af børn naturligt varierer, i alderen 4 til 5 år. 
 
I vores vuggestueafdeling er der ud over de 3 grupperum også et stort hjerterum (fællesrum) med god mu-
lighed for at understøtte pædagogisk idræt/alment pædagogske processer, dette rum bruges i tidsrummet 7 
til 17. I vores børnehaveafdeling er der udover de 3 grupperum også et stort hjerterum (fællesrum) med 
samme gode muligheder for at understøtte pædagogisk idræt/alment pædagogiske processer, dette rum 
bruges i tidsrummet 8.30 til 16. 
 

Mælkebøtten ligger i et villekvarter, op ad på den lokale folkeskole, med sø og grønt område lige ud til vores 

store legepladsområde, der er opdelt i to rum, et til vuggestuen og et til børnehaven. Begge områder er 

indrettet så de understøtter aldersgruppens behov og interesser, samt muligheder for at udvikle motoriske og 

sanselige færdigheder. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

 Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet for arbejdet med børns læring. 

 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnets læring. 

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøt-

te børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Børnesyn 

Eksempel:   

Ude i vuggetuens fællesrum er en lille gruppe børn og voksne i gang med et musik og danseforløb, der er en 

god stemning i rummet, børnene synger og danser glade med, det samme gør de voksne.  Musikken kommer 

fra et lille musik anlæg, og børnene har sunget og danset til de samme sange mange gange. De voksne støtter 

undervejs i forløbet de børn som enten med ord eller handlig viser at de har brug for dette, flere gange følger 

de voksne også børnenes bevægelser og initiativ. 

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi flere voksne som i deres samspil med børnene viser dem, at det at de er børn har værdi i sig selv 

fordi de følger deres bevægelser og initiativ flere gange, og ikke forsøger at få børn til at gøre noget andet end 

det de selv har lyst til her. 

Der skal dog fortsat være et fagligt fokus på, at alle børn i deres samspil med de voksne oplever et børnesyn 

som i både ord og handling viser dem at det at være barn har værdi i sig selv.  

Dannelse og børneperspektiv 

Eksempel:  

Det er morgen i vuggestuen, en lille dreng er lige mødt ind og er lidt ked af at mor skal til at sige farvel. Sam-

men med dem står der en voksen som viser med ord og mimik at hun gerne vil hjælpe dem. Den lille dreng 

siger til sin mor ” sik sik” og mor svarer ” ja du vil gerne høre musik”. Den voksne supplerer og siger med en 

positiv stemme ”det var da en god ide, lad os finde noget musik når mor er gået”. Den lille dreng lyser op og 

bliver glad, sammen vinker de nu farvel til mor og går over til musik anlægget og tænder for musikken.  
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Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en voksen som viser den lille dreng at han i deres samspil er med til at sætte dagsordenen for hvor-

dan han bedst muligt kommer i gang med dagen, og at hans følelser bliver hørt og taget alvorligt.  

Der skal fortsat være et fagligt fokus på, at alle børn i deres samspil med de voksne oplever at møde samme 

niveau af dannelses og børneperspektiv som kom til udryk denne morgen. 

 

Leg 

Eksempel på børneinitieret leg: 

Det er eftermiddag i børnehaven, et par drenge er ude på gangområdet og leger med papir fly, de løber rundt 

og prøver at få deres fly til at flyve, de er i højt humør, et par forbipasserende forældre får et par sjove ord med 

på vejen.  Børnenes leg tager til i intensitet og de suser forbi kontoret og over mod udgangsdørens område, 

lige i hælene kommer en voksen, hun taler med dem om at de ikke skal lege ved hoveddøren og sætter ord på 

ift. hvorfor det ikke er så god en ide, hun fortæller at de i stedet for skal komme ned omkring stuen og lege, de 

accepterer i højt humør og løber ned for at lege videre. 

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en voksen som med ord og handling viser børnene, at hun respekterer deres initiativ, men også godt 

kan se at det ikke er hensigtsmæssigt at de befinder sig henne omkring udgangsdøren. Vi ser en voksen som i 

samspillet med børnene giver dem et andet og bedre alternativ til deres fortsatte leg. 

Det er ikke altid at de voksne i deres samspil med børnene er lige gode til at arbejde med eller ud fra børnenes 

initiativ, eller supplere børnenes leg op med egne initiativer, nogle gang kommer de ind over børnenes leg med 

rammer eller regler som utilsigtet forandrer børnenes leg. 

Eksempel på vokseninitieret leg: 

Det er formiddag nede på stuen med de ældste børn i børnehaven, en voksen har fundet sin guitar frem og 

rundt omkring hende sidder og står en mindre gruppe piger, de virker optagede af at den voksne spiller og 

synger samtidigt. Da hun har sunget sangen færdig spørger hun ind til hvad de nu skal synge, en af pigerne vil 

gerne have at de synger den om Per Syv Spring, den voksne går straks i gang med at spille og synge denne 

sang, pigerne begynder nu at synge med alt imens de danser rundt og gør det som per syv spring gør i san-

gen. De virker til at være glade og efter at denne sang er afsluttet er der straks en anden som foreslår at de 

skal synge sangen om Heksemutter. Den voksne griber deres ønske og begynder at spille og synge sangen, 

denne gang synger de fleste med men der er ingen som danser rundt. 

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en voksen som tager initiativ til en sangleg ved at tage sin guitar frem og sætte sig ned på stuen, vi 

ser en voksen som skaber mulighed for at børnene kan deltage i legen på deres egne præmisser, og være 

med til at forme denne undervejs.  

Det er ikke altid at den vokseninitierede leg giver børnene mulighed for at deltage på egne præmisser/eller i 

egen tid, det er ikke altid at den børneinitierede leg understøttes optimalt af de voksne, eller at de gives den 

nødvendige tid eks. hvis andre faste aktiviteter skal i gang. Derfor skal der være et fortsat fagligt fokus på at 

der skabes en fornuftig balance imellem den børneinitierede leg og den voksne initierede leg, samt at der ska-

bes bedst mulige tidsrammer for børnenes leg. 

 



 

8 

Læring 

Eksempel: 

De er formiddag i børnehaven, 3 voksne og en stor gruppe børn er gået ind i fællesrummet. Alle børnene sid-

der i en stor rundkreds med to voksne imellem, den tredje voksne står op og holder en isbjørnebamse i den 

ene hånd.  Hun fortæller børnene om den læringsleg de nu skal i gang med ” om lidt kommer jeg rundt med en 

rosin til jer alle sammen”.  ”I må gerne dufte til den, trykke på den, se på den, mærke om den er blød eller 

hård” Hun bevæger sig rundt i lokalet og giver hvert enkelt barn en rosin i hånden, og spørger ind til hvad det 

er de oplever eks. når de trykker på den.  Børnene tager nysgerrigt imod deres rosiner, nogle trykker på dem, 

andre ser fokuseret på dem, igen andre dufter til dem. Et barn aer sin kind med rosinen, den voksne der leder 

legen følger op på dette ved at lade isbjørnen ae sin kind med dens egen rosin, imens hun siger ”rosinen aer 

isbjørnens kind”. Hun fortæller at en rosin er en tørret vindrue, og derfor er den blevet lille og rynket. De to 

voksne på gulvet spørger nogle børn om hvad det er de ser –mærker og dufter ift. deres rosiner, børnene for-

tæller at de ser at de er små, dufter sødt, at de er klistrede m.v. den voksne som leder denne læringsleg for-

tæller nu at de godt må tage en lille bid af rosinen og inde i munden mærke hvordan det føles, nogle børn ta-

ger en lille bid andre kommer til at tage store bidder. 

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en voksen som skaber en læringsforløb med de mindste børn i børnehaven, det er situeret lærings-

leg om sansning, der er sat en ramme omkring forløbet men den er ikke sværere end at de alle kan være med 

på eget niveau. Alle tre voksne er aktive i forløbet på hver sin måde, de børn som søger sparring får det, og 

der er plads til at de kan bevæge sig lidt rundt undervejs, dog bliver det sværere for den voksne at holde bør-

nenes fokus sidst i forløbet. 

Det er ikke altid at situerede læringsforløb som dette forløber lige positivt for børnene, nogle gange kommer vi 

til at skabe for simple læringsforløb, andre gange kommer vi til at skabe for komplekse læringsforløb.  Der skal 

være et fortsat fagligt fokus på at styrke vores læringsmiljøer fra 7 til 17, samt skabe den sunde balance mel-

lem børne- og vokseninitieret læring. 

 

Børnefællesskaber: 

Eksempel: Det er formiddag ude på vuggestuens legeplads, 2 voksne er derude med en lille gruppe børn. Et 

barn begynder at kravle op ad trappen til det lille legetårn, en efter en følger flere af de andre børn med, nogle 

af dem er modige nok til at kravle videre da de kommer derop, ud over hængebroen.  Da børnene er kommet 

over til tårnet med rutchebanen på den anden side vender den første sig om og rucher ned på maven med 

benene først, de andre børn følger trop en efter en på samme måde og alle virker til at være i godt humør. 

Denne leg slutter og børnene trækker over mod sandkassen hvor der sidder en voksen, en af de mindste krav-

ler op i sandkassen og begynder at lege, en trækker ud i den lille skov og ligger sig lidt ned, alle børnene hol-

der sig tæt på hinanden i hver deres lege. 

Retningsgivende refleksioner:  

I denne situation lod de to voksne børnene gøre sig deres egne erfaringer i børnefællesskabet omkring lege-

tårnet, de var tæt på eks. ved trappen og ved ruchebanen, men de tog ikke over eller styrede legen i en be-

stemt retning. Kort tid efter ville en af de mindre børn op ad trappen til legetårnet igen, han virkede lidt usikker 

på benene og den voksne gik over til ham og støttede ham verbalt i processen.   

Der skal fortsat være et fagligt fokus på at styrke børnenes erfaringer med uforstyrrede rammer omkring bør-

nefællesskaberne, da samme situation som denne ikke altid forekommer i løbet af dagen når den er i gang, 

eller de voksnes holdninger eller bedste intentioner kommer til at dominere. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitiere-

de aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Planlagte vokseninitierede aktiviteter 

Eksempel: Det er morgen i Mælkebøtten, en voksen fra hver afdeling møder ind nede i vuggestuens fælles-

rum. Den ene begynder at gøre klar til motorisk leg, ved at ligge diverse madrasser ned, stille gyngedyr 

frem, bygge en bro af tre bløde motorik elementer, sætte trappen og den matchende ruchebane sammen 

foran den store blå madras, finde forskellige motorik elementer frem og placere dem strategisk i rummet. 

Den anden voksne går op i børnehaveafdelingen og åbner denne morgen stuen op som ligger ved siden af 

fællesrummet.  Inden længe møder de første børn ind, de går i gang med at lege med de ting som er frem-

me når de har sagt farvel og er klar til leg. Børnene leger meget forskelligt med de ting der er fremme, nog-

le er stærke motorisk og udfordrer sig selv, andre er mindre stærke motorisk og derfor i gang med at øve 

sig. Primært tager næsten alt leg udgangspunkt i det vokseninitierede aktivitet indtil der åbnes op til stuer-

ne. 

Retningsgivende refleksioner: 

Nogenlunde samme scenarie udspiller sig hver morgen i vuggestuen, dog påvirket af hvem der møder ind 

og deres præferencer for hvor de mindre motoriske elementer placeres, hvilke yderligere legelementer som 

skal findes frem eks. efter børnenes ønsker, hvornår der åbnes op for en stue og hvilken stue der åbnes 

først. I dette morgen læringsmiljø er det primært de voksne og den planlagte vokseninitierede aktivitet der 

er dominerende, de børneinitierede aktiviteter former sig i fællesrummet primært efter denne ramme. 

For at kunne styrke det pædagogiske læringsmiljø her skal vi sammen se på hvordan vi får skruet ned for 

de voksnes perspektiv og op for børnenes perspektiv, finde en mere ligelig fordeling.  Det gør vi eks. ved at 

tage udgangspunkt i den nye styrkede læreplan og ligge en faglig ramme for morgentid, formiddagsaktivite-

ter i vuggestue og børnehave, formiddagsmad i vuggestue og børnehave etc. 

 

Spontane aktiviteter 

Eksempel: 

Det er efter frokost ude på børnehavens legeplads, en lille pige er søgt hen i et stille hjørne, her har hun 

taget nogle sandting frem, hun sidder lige så stille og fylder sand op i et par skåle med sin flade ske. Hun 

lader sig ikke påvirke af at nogle større drenge suser forbi hende på en gul dobbelt cykel. Hun lader sandet 
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løbe imellem sine fingre, kigger ned i formene for at se sandet løbe derned i, drejer sig lidt og graver mere 

sand op. Lige pludselig rejser huns sig op og løber væk fra sin leg. 

Midt i læringslegen beskrevet tidligere begynder en lille pige at synge da de har lagt sig ned på gulvet, hun 

svinger sig op på knæene og kravler over mod den voksne som har ledet legen, hun kigger på den voksne 

som ligger ned og prøver at få øjenkontakt. Den voksne kigger kort op på hende og visker noget til hende, 

den lille pige ligger sig ned et lille øjeblik men kommer så hurtigt op på knæene igen og kigger sig rundt. Nu 

kravler hun over mod den voksne hun sad ved siden af igen, får øje på sin søster og følger efter denne som 

også er begyndt at kravle rundt, deres leg tager nye veje imens de andre slutter det fælles forløb. 

Retningsgivende refleksioner: 

I første beskrivelse ser vi et barn som leger spontant og for sig selv helt uden voksensamspil, hun ser glad 

ud og virker ikke til at det generer hende, dog søger hun videre på legepladsen efter lidt tid. I anden beskri-

velse ser vi et barn som spontant begynder på sin egen lille leg i legen, og som søger over i mod en vok-

sen, der er et lille samspil med den voksne men det slutter fordi den voksne går i gang med at afslutte den 

oprindelige leg. Hun virker ikke til at blive særligt påvirket og leger bare videre i stedet for. 

Det er ikke altid at børnemes spontane aktiviteter har mulighed for at folde sig ud under vokseninitierede 

aktiviteter, det kan være at de voksne ikke giver dem den nødvendige tid, det kan være at de bliver overset, 

det kan være at tidrammen er så stram at det kommer til at virke forstyrrende. Tords dette så skal der være 

et fortsat fagligt fokus på at give børnene både tid og rum til deres spontane aktiviteter i dagens mange 

processer. 

 

Børneinitierede aktiviteter  

Eksempel: 

Det er formiddag nede i børnehaven på stuen for de ældste børn. 5 drenge leger nede på en måtte i et 

hjørne med LEGO. Tre af dem bygger et hus sammen og 2 bygger hver for sig et fly. Drengene bygger i 

starten meget koncentreret og nærmest i stilhed.  En af drengene flyver nu sit fly ind over de andres hus, en 

af dem kigger op og ned igen.  De rækker løbende ind over hinanden, taler lidt sammen i korte vendinger, 

huset bliver højere og højere, og flyene bliver snart klar. Først rejser den ene dreng sig og flyver sin maski-

ne rundt om et bord, lige efter kommer nu den anden dreng med sin flyvemaskine, og lige pludselig er alle 5 

drenge oppe og løber hujende rundt om bordet. De leger uden at blive forstyrret af andre, og lige så hurtigt 

som de startede deres flyve/løbeleg lige så hurtigt stopper den igen. Først går en tilbage til måtten og byg-

ger videre på huset, så følger de alle trop og fortsætter med at bygge også på flyene. Efter en god tid be-

gynder de at nedbryde huset og legen brydes langsomt op. 

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en lille gruppe børn som både har tid og rum til at lege på eget initiativ, der er ikke nogle voksne 

som bryder ind eller former legen, det foregår ene og alene på eget initiativ. De taler sig til rette undervejs, 

kun en gang må en voksen minde dem om at passe på hinanden, og det er da en falder og næsten bliver 

vred på en anden. 

 

Daglige rutiner 

Eksempler: 

Der er formiddag i vuggestuen, efter formiddagsmaden skal en lille gruppe børn og to voksne ud på lege-

pladsen. De voksne fortæller børnene, at nu skal de ud på legepladsen, de åbner døren ud til garderoben, 

en af de små piger går ud til sin plads og begynder selv at tage sine sutsko af, bagefter begynder hun selv 
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at tage sine overtræksbukser på, da hun oplever at det ikke går helt uden hjælp, beder hun en af de voksne 

om denne. Sammen får de trukket disse bukser det sidste stykke op. På eget initiativ går hun i gang med at 

tage sin jakke på, da hun oplever at have brug for voksenhjælp beder hun om den. Så kommer turen til 

skoene, på eget initiativ begynder hun at tage dem på, da hun oplever at have brug for den sidste hjælp så 

beder hun om den og får den igen.  

Retningsgivende refleksioner: 

Her ser vi en daglig rutine som af den lille pige på eget initiativ bliver til en læringssituation, hun viser os at 

hun kender rutinen, forstår den almene rækkefølge i opgaveløsningen, godt kan løse opgaverne det meste 

af vejen og kun behøver lidt hjælp når hun selv viser at have brug for det. Vi ser nogle voksne som giver 

hende den nødvendige plads i en daglig rutine, og som kun støtter hende når hun viser det er nødvendigt. 

Det er ikke altid at børnene kommer på banen i forhold til alle daglige rutiner, en gang imellem tager de 

voksne over for at få sat tempoet op eller komme videre til næste opgave, derfor skal der være et fortsat 

fagligt fokus på at skabe bevidsthed om værdien for barnets læringsmuligheder i de daglige rutiner. 

 

Her ser 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

Dette punkt er under udarbejdelse. 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

. 

Eksempler: 

Retningsgivende refleksioner: 
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 

 

Dette punkt er under udarbejdelse. 

 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Eksempler: 

Retningsgivende refleksioner: 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 

Dette punkt er under udarbejdelse. 

 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Eksempler: 

Retningsgivende refleksioner: 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 

 

Dette punkt er under udarbejdelse. 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Eksempler: 

Retningsgivende refleksioner: 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 

Dette punkt er under udarbejdelse. 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 
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>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Eksempler: 

Retningsgivende refleksioner:  
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De seks læreplanstemaer 
 

Disse punkter er under udarbejdelse. 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædago-

giske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løben-

de opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

>Skriv her.<  

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 
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Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen. 

>Skriv her.<  
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 

der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 

– kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er en 

ramme til systematisk at 

analysere jeres praksis 

inden for centrale 

områder i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Redskab til 

forankringsproces 

indeholder fem tilgange 

til, hvordan I kan arbej-

de med forandring og 

forankring af et 

stærkt pædagogisk 

læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 

hovedpointer fra publikationen Den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

   

 

 
 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud 
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