
HVAD SIGER LOVEN?

 ! 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, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

 ! Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes 
perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og 
 børnenes forskellige forudsætninger.
Dagtilbudslovens § !, stk. "

Hvad indebærer kravet? 
Med pædagogisk læringsmiljø forstås et miljø, hvor der 
med afsæt i de centrale elementer i det pædagogiske 
grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske lærings-
miljø i dagtilbuddet skal være baseret på et samspil mel-
lem strukturelle parametre som personalets uddannelse og 
kompetencer, børnegruppernes størrelse, fysiske rammer, 
normering, digitale redskaber, den æstetiske udformning 
mv. og en række proceselementer som det empatiske sam-
spil med de andre børn og det pædagogiske personale, 
udfordrende dialoger og situationer, forældresamarbejdet 
og hverdagens rytme mv. Den pædagogiske læreplan skal 
understøtte og tydeliggøre samspillet mellem disse for-
hold. 

Ved etablering af et pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud vil 
det være en forudsætning, at det pædagogiske personale 
og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis kan ramme-
sættes, organiseres og tilrettelægges, så børnene får de 
bedste betingelser for at lære og udvikle sig. 

Det vil fx have stor betydning for børnenes sociale udvik-
ling, at der er et miljø, hvor barnet støttes i at sige fra og til 
og indgå i både kendte og nye sammenhænge med andre 

børn, ligesom det har stor betydning for barnets kommuni-
kative og sproglige udvikling, at der er et rigt sprogligt miljø 
i dagtilbuddet, hvor personalet er bevidst om at indgå i 
længere dialoger med børnene, stille åbne spørgsmål og 
kontinuerligt sætte ord på alt det, der sker i hverdagen i 
forbindelse med såvel pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, 
spontane aktiviteter og daglige rutiner med børnene som 
frokost, oprydning mv.

Når det pædagogiske personale skal etablere pædagogiske 
læringsmiljøer, indebærer dette også, at personalet skal 
gøre sig pædagogisk-didaktiske overvejelser om et pæda-
gogisk læringsmiljø, der understøtter børnegruppens 
kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og 
udvikling. 

Det pædagogiske læringsmiljø  
er til stede hele dagen 
Det er et krav, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud-
det skal være til stede hele dagen. 

Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse 
med både børnenes leg, planlagte vokseninitierede akti vi-
teter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som fx  bleskift, 
frokost, oprydning, når børnene tager tøjet på og af i garde-

§

Pædagogisk læringsmiljø
Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring  
og helt centralt i arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

!! Den styrkede pædagogiske læreplan

Det fælles pædagogiske grundlag



roben mv., skal give børnene mulighed for at trives, lære, 
udvikle sig og dannes. Det indebærer, at børnenes læring 
ikke er afgrænset til halvanden times pædago giske aktivi-
teter om formiddagen, men finder sted gennem hele dagen. 

At etablere et pædagogisk læringsmiljø i de daglige rutiner 
i dagtilbuddet vil fx handle om at tale med barnet, mens 
det får skiftet ble, så barnet får stimuleret sin følelsesmæs-
sige tilknytning og sproglige udvikling, at barnet støttes i 
selvhjulpenhed ved at tage flyverdragt på i garderoben, at 

barnet lærer at tage hensyn til andre ved frokosten som en 
del af arbejdet med barnets alsidige personlige udvikling 
og sociale udvikling mv. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal altid tilrettelægges, så 
det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og del-
tagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammen sæt- 
ning og børnenes forskellige forudsætninger. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § ", stk. #)

Den styrkede pædagogiske læreplan !#


