
HVAD SIGER LOVEN?

 ! Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen  
er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen 
fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, 
 selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes,  
for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.
Forarbejder til dagtilbudslovens § !, stk. "

! Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, !"#$.

Inspiration til at understøtte legen!

Børns spontane og selvorganiserede leg skal både aner-
kendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen 
i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har samtidig 
et ansvar for at have en opmærksomhed på, hvordan lege-
fællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Det pædagogi-
ske personale kan fx løbende vurdere, om det er nødven-
digt at rammesætte legen, så alle børnene trives i legen, 
prøver nye roller og sociale kombinationer og har en 
 (positiv) oplevelse af at være med. 

Rammesatte legeaktiviteter kan fx tage udgangspunkt i, at 
børn og voksne sammen reflekterer over, hvordan legen 
kan udformes og udvikles. Pædagogiske legeaktivi teter 
åbner også mulighed for at inddrage de børn, der eventuelt 
står uden for legen.
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HVAD SIGER LOVEN?

 ! Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter 
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø 
 handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling 
og forståelse.
Forarbejder til dagtilbudslovens § !, stk. "

& Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, !"#$.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med børns 
læring"

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at 
undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgs-
mål og udfordringer samt ved at eksperimentere med fx 
materialer og gøre opdagelser. Børn lærer gennem kommu-
nikation, udveksling og sociale interaktioner. De lærer ved 
at opleve nyt og ved at opleve, at de fx kan bidrage til at 
ændre på regler og finde innovative og kreative løsninger 
på udfordringer i sammenhænge, de indgår i i fællesskab 
med andre børn og voksne. Børns læring fremmes af at 
turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder, 
at det pædagogiske personale skal skabe et alsidigt, 
 inddragende og trygt læringsmiljø, der fremmer sådanne 
eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og 
opleve mere – også efter dagtilbudstiden.

Læring i dagtilbud er meget mere end fx tilegnelse af kultu-
relle værdier, kundskaber, færdigheder og handlemønstre. 
Læring i dagtilbud sker i en vekslen mellem blandt andet 
børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutine-
situationer som fx frokosten. Det pædagogiske personale 
skaber et læringsmiljø, der fører børnene videre i deres 
sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Dagtilbuddene er kun én blandt flere arenaer for børns 
læring og udvikling, hvor hjemmet er den mest centrale og 
har størst indflydelse på børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse.

Børnene skal derfor have mulighed for i dagtilbuddet at 
behandle og eksperimentere med deres erfaringer fra 
hjemmet og andre arenaer. Derudover er det vigtigt, at 
børn får mulighed for at få alsidige oplevelser og erfaringer 
fra natur, nærmiljø, kultur og samfund, ligesom der skal 
være fokus på at fremme både nonkognitive og kognitive 
kompetencer.

Det pædagogiske personale skal bruge børnenes lege-
indhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad 
der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, 
og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med i plan-
lagte læringsaktiviteter sammen. Det kan fx ske, at børn 
savner fælles erfaringsgrundlag at lege ud fra. Eller at 
 børnene fx leger de samme lege hele tiden, uden at der 
sker en udvikling, eller at de ikke lykkes med at skabe for-
dybende fantasilege, men kun gør ansatser til fælles leg. 
Eller at et barns manglende verbale sprog er en barriere for 
at udtrykke følelser eller behov. I forhold til at understøtte 
et fælles erfaringsgrundlag kan det pædagogiske personale 
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