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Om de væsentligste fokuspunkter i 
den nye styrkede læreplan



Hvorfor skal vi have en ny læreplan?

3

Et politisk ønsket om mere af det samme:

• Øget systematik i arbejdet med læring
• Styrket fokus på dokumentation
• Synlighed af det pædagogiske arbejde

Men også et politisk ønske om forbedring:

• At gå fra (sporadisk) dokumentation af 
aktiviteter til mere samlet dokumentation 
af læringsmiljøer

• At øge fokus på børn med særlige behov. 
Hvordan får vi alle med?

• En harmonisering af kvalitative udsving, 
såvel institutionelt som kommunalt



De svære spørgsmål

• Hvordan formuleres en pædagogisk vision for de 
danske dagtilbud? 

• Hvordan gives vejledninger med respekt for 
læringens kompleksitet?

• Hvordan sættes det rette fokus på pædagogisk 
praksis?
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Med andre ord: Hvordan honorerer vi behovet for tydelige, enkle mål, der 
demonstrerer alvoren i håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer –
samtidig med at vi imødekommer den lokale kulturelle kontekst, så 
pædagogerne oplever ejerskab af såvel metoderne som processerne?



Hvori består det ”styrkede”?

• En tydeligere retning: udarbejdelse af et 
fælles pædagogisk grundlag (fra flertal til ental) 
samt mere udfoldede temabeskrivelser

• Et klarere børnesyn: Fokus på det gode 
børneliv: Dannelse, leg og børnefællesskaber, 
læringsmiljø

• En tydeligere vision for de udsatte: Skarpt 
fokus på pædagogisk arbejde med børn i 
udsatte positioner

• Et bredt læringsbegreb

• Meningsfuld evaluering: ikke udstilling af 
det enkelte barn, ikke flere kommunale 
koncepter
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De samme temaer – og så alligevel ikke..

Personlige Kompetencer -> Alsidig Personlig Udvikling

Sprog -> Kommunikation og Sprog

Krop og Bevægelse -> Krop, Sanser og Bevægelse

Kulturelle Udtryksformer -> Kultur, Æstetik og Fællesskab

Naturen og Naturfænomener -> Natur, Udeliv og Science

Sociale Kompetencer -> Social Udvikling

6



”Alsidig personlig udvikling” – faglige udgangspunkter

• Alsidig personlig udvikling anskues som 
grundlæggende for at tilegne sig 
vidensområder

• Et udpræget udviklingspsykologisk 
perspektiv

• Udgangspunktet er det gode børneliv – dvs. 
trivsel og omsorg

• Legens centrale betydning

• Fokus på fællesskabers betydning – især for 
de udsatte

• Fokus på sammenhænge - ikke blot til 
skolen men til alle fremtidige livsarenaer
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Hvad vi endte med at foreslå

Klip fra temabeskrivelsen

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige 
udvidelse af barnets erfaringsverden og 
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, 
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse, hvilket 
børn i særlig grad udvikler gennem leg. Børn skal have 
erfaringer med, at de selv kan påvirke deres livsbetingelser 
inden for rammerne af et fællesskab. Dermed opnår børnene 
gode forudsætninger for at navigere trygt, nysgerrigt og 
udforskende i det nære miljø, hvilket ruster dem til at 
håndtere fremtidige uddannelses- og livsarenaer.

Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn

• Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og 
erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder på 
tværs af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og 
kulturelle kategorier. 

• Læringsmiljøet understøtter samspil præget af tryghed og 
nysgerrighed, således at alle børn udvikler engagement, 
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse, også i 
situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og 
prioritering. 

Engagement

Deltagelses 
kompetence

Gåpåmod

Livsduelighed
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Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

Anbefalinger vedrørende ”læringsmiljø”
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Den fysiske indretning

Det pædagogiske personale

Børnefællesskaber

Ledelse



Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 
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Bevægelse i Masteren & Læreplanstemaer
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Hvad betyder kvalitet i læringsmiljøet?

1. Hvad er et læringsmiljø af høj kvalitet?

2. Hvordan skaber vi kvalitet konkret, lokalt?

3. Hvad er den voksnes rolle i læringsmiljøet?
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Eksempler fra Sprog – men genfindes varieret 
i de andre læreplanstemaer…

• Sprog er gennemgående beskrevet på aktivitetsniveau

• Sprog er udfoldet som isolerede læreprocesser

• Med kant: 

• Sprog kommer ud af det blå…

• Kommunikation og sprog indgår centralt i 
andre udviklingsområder, fx leg og sociale 
relationer

• Udelukker ikke et særligt fokus (formål) på 
sprog i udvalgte aktiviteter

• Sprogudvikling sker:

• Emergens: fra kommunikation til sprog

• I samspillet med andre børn og den 
voksne

• Ved at fokusere på den voksnes 
responsitivitet (at ramme niveau)

• Øget procesfokus: hvordan?

• Stor betydning for den undervisning, 
forskning og de udviklingsprojekter, vi 
som sektor etablerer og indgår i. 
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Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

Sproget som en del af den relationelle-social-
kognitive forskning og udvikling
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Forsvandt evidensen med de styrkede 
læreplaner?

PPR/Special 
Pædagogik

Indsatser i 
dagtilbud

Læringsmiljøet: 
dagtilbud
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Forsvandt evidensen med de styrkede 
læreplaner?

PPR/

Special Pædagogik

Indsatser i 
dagtilbud

Læringsmiljøet: 
dagtilbud

Praksisbaseret Evidens

Evidens Baseret Praksis
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Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

To veje: ikke et enten-eller…
Børn i udsatte positioner.
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Virkningsmekanismer, effekt og evidens? 

Indsatsteori og –forståelse: Simpel Indsats. Udfordringer med forebyggelse 
og langtidsvirkninger. 
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Virkningsmekanismer 
i de nye Styrkede Læreplaner

Indsatsteori og –forståelse: Kompleks og forebyggende Indsats. 
Udfordringer med ‘hvad virker’, designs og målinger.  
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Den voksnes rolle forandres…

Den VOKSNE som INPUT

• Ordforråd: kvantitet og kvalitet

Den VOKSNE som SAMSPILLER

• Responsitivitet og dybde/længde i samspillet…
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Nedslag i et læreplanstema: 
Det sproglige læringsmiljø… (1. pointe) 
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Nedslag i læreplanstema: 
Det sproglige læringsmiljø…? (2. pointe)

Kommunikation

Ord & begreber

Demokratiske 
processer, 
legen, sociale 
relationer…

‘Sprog læres som en naturlig forlængelse af den 
udveksling, der foregår som blikretning, gestik og 
pludren. Barnets sprogtilegnelse understøttes i 
meningsfulde sammenhænge, og det betyder at 
det pædagogiske personale skal udvise indlevelse, 
nysgerrighed og lyst til samtale med fokus på det, 
børnene er optagede af’.
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Hvad kræver det af os? 

Hvilke børn har ikke lige 
deltagelsesmuligheder i 
meningsfulde samspil? 

Hvordan får studerende erfaringer 
med i praksis at tænke på tværs af 
udviklingstemaer? 
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Tusind tak for jeres opmærksomhed
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