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DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ

Læringsmiljøet skal have fokus på bl.a. dannelse, børneperspektivet, læring, 

trivsel.

Læring foregår hele dagen:

➢ Børnenes selvetablerede lege

➢ De voksen styrede lege

➢ Hverdags gøremål

➢ Rutiner
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Leg og læring

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

dagtilbud

 Legen fremmer fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, 

selvværd og identitet

 Børn lærer gennem kommunikation, udveksling og social interaktioner

 Al leg, dannelse og læring sker i sociale samspil mellem andre børn og de 

voksne
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Læringsmiljøer

Det er personalets opgave at skabe det gode læringsmiljø

➢ Understøtter børns legende tilgang til læring, barnets interesse og undring og 

nysgerrighed

➢ Understøtte det gode børneliv ved at skabe plads, ro og tid til at være barn

➢ Børn skal omgås personale der er nærværende og giver omsorg og tryghed

➢ Børn har brug for udfordringer, positive forventninger og tillid fra voksne

➢ Det er vigtigt at barnet føler sig set og forstået
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Læringsmiljøer

➢ Børn skal opleve at medvirke i og have indflydelse på udformningen af 

dagligdagen og aktiviteterne

➢ Nogle gange skal personalet støtte, guide og rammesætte for at legen 

udvikler sig positivt for alle børn

➢ Personalet har ansvaret for at være opmærksomme på, hvordan 

legefællesskaberne udvikler sig

➢ Personalet skal skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der 

fremmer lysten til at lære og opleve
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Et godt læringsmiljø kræver:

 Tryghed og kvalitet

 Tilgodese børnenes behov og de intentioner I har, med udgangspunkt i det mål 

I har fastsat

 Høj faglighed i alle sammenhænge i løbet af dagen.

 At der gives børnene mulighed for at agere i store og små arenaer.

 Et kvalificeret personale

 En stærk faglig ledelse – viser retning

 En tilstrækkelig normering
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Et godt læringsmiljø kræver

 Kompetent og empatisk personale og ledelse

 Personale der er opmærksom på, hvordan der kommunikeres med børnene

 At der tages professionelt ansvar for, hvordan børnene trives, lærer og 

udvikler sig.

 Personale der har opmærksomhed på, hvordan der kommunikeres med 

hinanden.
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Det gode læringsmiljø

Det gode læringsmiljø er et samspil mellem mange faktorer:

 Normeringer, personalets uddannelse, børnegruppens størrelse, fysiske 

rammer og indretning.

 Men også samspillet mellem barn/barn, voksen/voksen, hverdagens rytme 

m.m.

 Disse forhold har indflydelse på børnenes muligheder for at trives, lære og 

udvikle sig.

 Opmærksomhed på kendte ”forstyrrelser”
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Kommunikation og samarbejde

 At der til stadighed er fokus på opgaven (faglighed)

 At alle tager ejerskab af opgaverne

 At der forståelse for, at der kan være flere måder at løse opgaven på (jeres 

egen læringsrum)

 At I har en kommunikationsform, der løfter hinanden (nysgerrighed, feed back 

og en kommunikationsform hvor I coacher og hjælper hinanden)

 At I får fastholdt hinanden i den fælles kerneopgave og hvor er vi i fællesskab 

på vej hen.

 At alle bidrager med den gode stemning i huset
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Det pædagogiske læringsmiljø omhandler 

3 områder

 Pædagogiske aktiviteter

 Organisering af personale

 De fysiske rammer
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Pædagogisk organisering

 Fokus på de daglige rutiner

 Hvordan opleves de forskellige skift i løbet af hverdagen

 Planlægning af små og store grupper

 Skal dagene være planlagte eller griber vi løbende børnenes ideer

 Sikre viden om, hvordan børnene oplever aktiviteterne
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Til drøftelse i grupperne

 Hvordan organiserer vi aktiviteterne og hænger aktiviteterne sammen med de 

ressourcer vi har

 Hvordan kan vi kombinere de fastlagte aktiviteter og samtidigt følge barnets 

spor

 Hvordan kan vi organisere en god overgang mellem dagens aktiviteter

 Hvordan kan vi arbejde med mindre grupper, samtidig med at der er gode 

aktiviteter for resten af børnene

 Hvordan får vi børnenes perspektiv på de pædagogiske aktiviteter
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Organisering af det pædagogiske personale

 Organiseringen skal planlægges så personalet kan være nærværende

 Der skal være fleksibilitet i personalegruppen (ansvar for hele huset)

 Kan fordelingen af personalet frigive tid til bedre pædagogisk praksis

 Der skal reflekteres over egne rutiner

 Der skal tænkes mere på hele huset end ”egen” gruppe

 Er der en tydelig rollefordeling – Hvem tager imod børnene om morgenen, 

hvem taler med forældre, hvem bliver hos de børn, der ikke er færdige med 

at spise og hvem tager resten med i garderoben

 Er vores møder givtige, skal alle deltage i alle møder og kan der strammes op 

uden at det går ud over kvaliteten i institutionen
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Til drøftelse i grupperne

 Den måde vi organiserer os på, understøtter det vores ambitioner

 Er der nye måder at organiserer sig på, så det bliver mere fleksibelt og 

tilgodeser børnene behov på en bedre måde

 Er der harmoni mellem at arbejde på tværs af grupperne og have en 

oplevelse af, at være primærgruppe

 Hvordan kan vi få tid til faglig sparring uden at tiden går fra børnene

 Kan vore mødeaktiviteter planlægges bedre

 Hvordan kan vi arbejde med rollefordelingen, så de bedre tilgodeser børnenes 

behov
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De fysiske rammer

 De fysiske rammer omfatter både inde og ude

 Overvej om de fysiske rammer matcher de pædagogiske intentioner

 Skal tilgodese mulighed for plads til både de stille børn og de mere aktive 

børn

 Rummene skal have en vis fleksibilitet

 Møblerne skal kunne bruges i mange forskellige sammenhænge

 Uderummet er et ekstra rum, som også skal have den pædagogiske og 

indretningsmæssige fleksibilitet
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Til drøftelse i grupperne

 Hvordan kan vore inde- og uderum tilgodese og understøtte vores 

pædagogiske praksis

 Tilgodeser de børnenes mange forskellige behov

 Har vi skrevne og uskrevne regler, som bør tages til revision

 Kan inde- og uderum bruges på nye måder

 Er der læringsmiljøer der tilgodeser børneperspektivet i uderummet eller kan 

det tænkes anderledes 
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Kvalificering af temaerne

Der har været en tendens til at temaerne tidligere havde fokus på et bestemt tema i 
en længere periode. ( Søjleforståelse)

Temaerne skal ses i sammenhænge med hinanden – ikke som isoleret tema.

Opdeling i temaer har til hensigt at sikre fokus på centrale elementer og områder 
børn bør gøre sig erfaringer indenfor.

Alle læreplanstemaerne skal forholde sig til det pædagogiske grundlag, børnesynet, 
børnefællesskaber m.m.

Det betyder, at der under temabeskrivelsen kan inddrages begreber som: kreativitet, 
nysgerrighed, virke- og lærelyst, selvregulering, fordybelse m.m.

At der skal drøftes og tages stilling til, hvilket læringsmiljø der understøtter den 
helhedsorienterede tilgang til læreplanstemaerne

Slide 17



Model

Pædagogisk
grundlag

Sociale
kompetence

Natur  og 
natur-

fænomener

Sproglig 
udvikling

Alsidig 
personlig 
udvikling

Krop og 
bevægelse

Kulturelle 
udtryksforme
r og værdier

Slide 18


