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LÆRINGSTEMAE
R

læringsområde og et eller flere mål inden for
hvert tema.

Dette hæfte handler om, hvordan I arbejder med de
forskellige læringstemaer i KOMPAS.
På baggrund af forskning er der udpeget
læringsområder og læringsmål, som er væsentlige i
arbejdet med at understøtte børns udvikling inden for
de fire læringstemaer.
Læringsområder og læringsmål for de enkelte
læringstemaer er præsenteret, ligesom hæftet også
indeholder en række pædagogiske principper, som skal
være grundlæggende i jeres samspil med børnene og
for de fysiske rammer.

De to læringstemaer ”Alsidig personlig udvikling” og
”Social udvikling” hænger tæt sammen, fordi den
personlige udvikling netop sker i samspillet med og i
relationerne til andre. De to læreplanstemaer griber ind
i hinanden.
I barnets alsidige personlige udvikling er fokus på det,
der er individuelt – barnets følelser, forståelse af sig
selv og måder at forholde sig til sin omverden på, og i
social udvikling er fokus på det sociale – hvordan
barnet etablerer fællesskaber, udtrykker sig og indgår i
relationer med andre. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at de to sider af barnets udvikling sker
i en dynamisk sammenhæng, som er en
grundlæggende og væsentlig forudsætning for barnets
udvikling og læring fra den tidligste alder.

Når I tilrettelægger jeres indsats, skal I med
udgangspunkt i analysen af den enkelte
børnegruppes kompetenceprofil vælge et
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”Natur, udeliv og science” er et af læreplanstemaerne i
”Den pædagogiske læreplan - GULDBORGSUND”. For at
dække temaets bredde og for at understøtte jeres arbejde
med alle de forskellige områder, som temaet dækker, er
temaet opdelt i to: ”Natur og udeliv”, der behandles i et
aktivitetstemahæfte, og ”Science”, som indgår i arbejdet
med læringstemaer.
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BARNETS SELVVÆRD

Selvværd handler om, at man føler sig værdifuld som person og stoler
på sig selv. Det betyder, at man grundlæggende føler sig god nok som
den man er, uafhængigt af hvad man gør eller hvordan man præsterer i
en konkret situation. Selvværdet grundlægges i de tidlige barneår.

Når I arbejder med læringsområdet ”Barnets
selvværd”, skal I vælge mindst et af følgende
læringsmål. Målet eller målene skal vælges med
udgangspunkt i børnenes alder samt analysen af
børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet undersøger ting i sine nærmeste omgivelser og
går/kravler på opdagelse
• Barnet foretrækker kendte mennesker, men kan håndtere,
at der er fremmede
• Barnet giver udtryk for – med ord eller kropsligt - hvad det
har brug for, og hvad det har lyst til at lave.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet er åbent og vedholdende over for udfordringer
• Barnet giver med ord udtryk for, hvad det har brug for, og
hvad det har lyst til at lave
• Barnet tager initiativer
• Barnet har mod på at lære nyt og møde det ukendte.
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Et barn med selvværd har en grundlæggende tro på, at det hører til i
de sammenhænge, det indgår i. Det har en tryghed i sig selv, der
betyder, at det også kan indgå trygt i relationer med andre.
Et barn med selvværd kan fx være karakteriseret ved at vise glæde
ved sig selv og andre, turde prøve nye ting, have lyst til at undersøge
og gå på opdagelse, kunne træffe valg og udtrykke, hvad det vil.
I rollen som barnets omsorgspersoner i dagtilbuddet har I en vigtig
funktion i at udvikle barnets selvværd. Barnet udvikler selvværd
gennem en sikker base - det at have tilknytning til nære, stabile
omsorgspersoner, og gennem oplevelsen af at være værdsat.
Omvendt vil oplevelser, hvor barnet føler, at det ikke ses, ikke
respekteres eller vurderes negativt, kunne bidrage til at skabe lavt
selvværd.
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KENDSKAB
TIL SIG SELV SOM
PERSON

”Barnets kendskab til sig selv som person” handler om, at det kan
genkende egne følelser og regulere dem og samtidig forstå, at andre har
følelser og behov ligesom det selv.
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At kende sig selv som person er en forudsætning for at kunne have
empati. Når barnet selv kan gøre, føle

Når I arbejder med læringsområdet ”Barnets kendskab til
sig selv som person”, skal I vælge mindst et af følgende
læringsmål. Målet eller målene skal vælges med
udgangspunkt i børnenes alder samt analysen af
børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet viser, at det genkender enkle følelser: ked af det, glad
osv.
• Barnet kan give tydeligt udtryk for behov
• Barnet indgår i samspil med andre med genkendelse af egne
følelser og handlinger.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet kan i rimelig grad afstemme sine følelser efter det
mulige i situationen
• Barnet forstår egne følelser og kan benævne dem med ord
• Barnet indgår i samspil med andre med tydelig genkendelse af
egne følelser og handlinger.

eller tænke noget, kan det deltage i det som andre gør, føler
eller tænker. Barnets evne til at forstå andre afhænger altså
af dets egen udvikling. De børn, der tidligst udvikler evnen til
selvbevidsthed, er også de børn, der tidligst udviser social
adfærd over for andre mennesker.
Kendskabet til sig selv udvikler barnet gennem sine erfaringer fra
samspillet med nærværende omsorgspersoner, herunder jer, der
drager omsorg for barnet i dagtilbuddet.
For at barnet skal lære sig selv og sine følelser at kende, er det vigtigt,
at I spejler dets følelser. Det vil sige, at I viser barnet, at I ved, hvordan
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det har det, og behandler det som et individ, der opfatter verden på sin
egen måde og drives af egne tanker, følelser og ønsker.

BARNETS

1
0

Når I a
opmær mindst målene alder s kompe
LÆRING

• Barne opmæ
• Barne
• Barne andre
LÆRING

• Barne længe
• Barne andre
• Barne aktivi

OPMÆRKSOMHED OG
ENGAGEMENT
At barnet er opmærksomt og engageret, handler om, at det kan
fokusere og fastholde sin opmærksomhed. Man kan også tale om
barnets ’rettethed’. Det er ikke tilfældigt, hvad eller hvem barnet
retter sin opmærksomhed imod.
Det er vigtigt, at barnet får muligheder for at fokusere på og udvikle det,
som barnet er engageret i og sammen med andre børn og voksne kan
forfølge ideer i legen og skabe projekter. Når barnet oplever engageret,
fælles opmærksomhed om noget sammen med andre børn og voksne,
udvikler det sin egen fokuserede opmærksomhed. I den fælles
opmærksomhed tilegner det sig også viden og færdigheder og får
kendskab til den kultur, det lever i. At kunne engagere sig og stræbe
efter noget er væsentlige aspekter af barnets trivsel.
IFØLGE FORSKNINGEN KAN MAN SE, AT BARNET ER ENGAGERET,
NÅR:

• Barnet er en aktiv bidragyder, fx til lege
• Barnet deltager i kommunikationen med andre børn og voksne
• Barnet udforsker sine omgivelser.
Det er også tegn på, at barnet har udviklet opmærksomhed og
engagement, når det er opsøgende over for andre og indgår i engageret
samspil med andre, og når det i stigende grad samarbejder, fx i lege
med roller, konstruktionslege, spil eller praktiske opgaver.
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Opmærksomheden og engagementet kan også være rettet mod ting
eller egne aktiviteter.

Det er vigtigt, at I har øje for, at det barn, der virker uopmærksomt,
måske i virkeligheden bare har sin opmærksomhed rettet mod noget
andet end det, I gerne vil have det til. Ved at tage afsæt i det, barnet
selv er optaget af, vil I kunne se, at det er engageret – alene eller med
andre.

1
2
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EMPATI

”Empati” handler om, at børn i relationerne til andre lærer at give udtryk
for deres følelser og behov samtidig med, at de gradvis lærer at forstå
andres følelser og behov og lærer at respektere forskellighed. De lærer
også at sætte grænser for sig selv og andre og at sige til og fra.

Børn viser empati, når de forstår følelser og følelsesmæssige reaktioner
hos sig selv og andre, og når de kender deres egne og andres grænser
og behov. Det handler om, at børn kan leve sig ind i en situation og
forstå den, og at de på den baggrund kan forstå, hvilke rammer og
muligheder, der ligger i situationen. Fx når et barn ser et andet barn
græde og forstår, at barnet er ked af det, og derfor viser omsorg for
barnet.

Når I arbejder med læringsområdet ”Empati”, skal I
vælge mindst et af følgende læringsmål. Målet eller
målene skal vælges med udgangspunkt i børnenes
alder og analysen af børnegruppens
kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet udvikler forståelse af egne og andres behov• Barnet
udvikler forståelse af egne og andres grænser
• Barnet udtrykker egne følelser sprogligt og kropsligt.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet forstår sig selv og andres behov og kan sætte sig i
andres sted
• Barnet kan sætte grænser for sig selv og andre og kan
forstå egne og andres grænser
• Barnet kan forstå, udtrykke og sætte ord på egne og
andres følelser.
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BIRKEHUSET

Når I arbejder med læringsområdet ”Tilknytning”, skal I
vælge mindst et af følgende læringsmål. Målet eller målene
skal vælges med udgangspunkt i børnenes alder og
analysen af børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet udvikler og viser tryghed og tillid til børn og voksne i
dagtilbuddet
• Barnet øver sig i at inddrage og favne andre børn
• Barnet øver sig i at indgå i tætte relationer med børn og voksne
i dagtilbuddet.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet viser tillid og tryghed til børn og voksne i dagtilbuddet
• Barnet inddrager og favner andre børn
• Barnet indgår i, skaber og vedligeholder tætte relationer med
børn og voksne i dagtilbuddet.

TILKNYTNING
”Tilknytning” i dagtilbud handler om, at dagtilbuddene skal sikre, at børn
får positive erfaringer med at indgå i sammenhænge, hvor de oplever,
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at de hører til. At høre til handler både om at høre til i det fællesskab,
som dagtilbuddet er, og i lige så høj grad om at høre til i den tætte
relation mellem barn og voksen og mellem barn og barn. Når børn har
positive erfaringer med trygge, tillidsfulde og følelsesmæssige relationer,
kan de øve sig i selv at skabe og vedligeholde tætte relationer. Trygge,
tillidsfulde relationer og fællesskaber er forudsætningen for, at børn kan
føle og udtrykke empati og respekt for andre.

Det, at børn oplever tilknytning, viser sig ved, at de udtrykker tillid,
tryghed og tilfredshed i relationen og dermed i omgangen med andre, at
de er trygge og føler, at de hører til, og indgår på lige fod med andre i
fællesskaber.

1
6

SOCIALE
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Når I arbejder med læringsområdet ”Sociale
færdigheder og handlen”, skal I vælge mindst et af
følgende læringsmål. Målet eller målene skal vælges
med udgangspunkt i børnenes alder og analysen af
børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet øver sig i at indgå i sociale fællesskaber
• Barnet øver sig i at samarbejde om leg og
læringsaktiviteter
• Barnet øver sig i dialog, i konflikthåndtering og
problemer med andre børn.

i at løse

LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet indgår i sociale fællesskaber og samarbejde om
leg og læringsaktiviteter
• Barnet har kommunikative færdigheder til at indgå i
dialog, håndtere konflikter og løse problemer med andre
børn
• Barnet kan tage medansvar og har respekt for
og accept af forskellighed.

1
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FÆRDIGHEDER OG
HANDLEN

”Sociale færdigheder og handlen” handler om, at børn er i stand til at
være en del af fællesskabet, og at de er i stand til at skabe og
vedligeholde fællesskaber med andre. Når børn har sociale færdigheder,
kan de skabe og indgå i lege, og de kan samarbejde med andre børn om
opgaver og vedligeholde og videreudvikle samarbejdet. Det kan være
samarbejde om alt fra at lægge puslespil og lave teater til at indsamle
og tilberede spiseligt fra naturen.

I ”Sociale færdigheder og handlen” ligger begreberne ”Kommunikative
færdigheder” og ”Social handlen”.

”Kommunikative færdigheder” handler om at kunne udtrykke sig både
kropsligt og sprogligt.

”Social handlen” handler om moral og etik, demokratisk dannelse, at
kunne indgå aktivt i fællesskaber, tage ansvar, have respekt for andre
og forstå og handle i forhold til andres rettigheder. Det handler også om
at positionere sig, indgå med selvstændighed i fællesskaber og håndtere
konflikter. Derved bliver begrebet ”Social handlen” - til forskel fra
færdigheder og handlinger - et mere overordnet kompetencebegreb,
som har at gøre med dannelse og identitet.

Børn udvikler social handlen ved at være medbestemmende og have
indflydelse på deres hverdag. Gennem medbestemmelse og indflydelse
lærer børnene at tage medansvar, at samarbejde og at indgå i
forpligtende fællesskaber. Det drejer sig også om at udvikle et sprog,
som kan anvendes i en konstruktiv kommunikation, og være i stand til
at anerkende, respektere og inddrage andre. Børn udviser social
handlen, når de aktivt kan være med til at samarbejde om opgaver,
håndtere konflikter, løse problemer og vise respekt for forskellighed. På
den måde bidrager dagtilbuddene til, at børn lærer demokratiske
værdier at kende, og at de bliver i stand til at handle ud fra værdierne.

2
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Når I a
”Komm mindst målene alder s kompe
LÆRING

• Barne genst
• Barne selv a
• Barne skifte
• Barne i korte
LÆRING

• Barne ord om tanke
• Barne sætni
• Barne om et
• Barne forven

KOMMUNIKATION OG
SPROGBRUG

Læringsområdet ”Kommunikation og sprogbrug” handler om, hvordan I
understøtter børnene i at udvikle talesproget og de kommunikative
kompetencer.

At udvikle talesprog handler både om at forstå sprog og om aktivt at
bruge sproget selv. Det man kalder hhv. den receptive og den
produktive del af talesproget. Børn udvikler talesproget, lige fra de
starter med at pludre og imitere lyde. Talesprog omfatter
sprogforståelse, ordforråd, grammatik og narrative kompetencer.

Udviklingen af ordforråd indebærer, at børn begynder at forstå og bruge
konkrete ord og dagligdagsbegreber og senere abstrakte ord og ord med
billedlig betydning, fx som ”at sidde på nåle”.

Udvikling af grammatiske kompetencer handler om, at børn forstår og
selv danner sætninger. Sætningerne bliver gradvist mere komplekse, jo
ældre børnene er – efterhånden med bøjning i tid og med forskellige led.

Narrative kompetencer er evnen til at kunne fortælle en historie med en
begyndelse, en slutning og en pointe.
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De kommunikative kompetencer handler om evnen til at bruge sproget i
sociale sammenhænge og indgå i en dialog. Det dækker over både det
lille barns brug af gestik og fagter og det større barn, der efterhånden
lærer at indgå i en samtale. At kunne indgå i en samtale indebærer bl.a.
at forstå princippet med at skiftes til at tale og lytte. Det indebærer
også, at man kan fastholde det emne, der bliver talt om, først i kortere
og siden i længere tid. Desuden handler evnen til at bruge sproget i
sociale sammenhænge om, at børn udvikler kompetencen til at kunne
tilpasse det, de siger, og mængden af information til lytterens
perspektiv og til sociale forventninger.

LYDLIG
Når I arbejder med læringsområdet ”Lydlig
opmærksomhed”, skal I vælge mindst et af følgende
læringsmål. Målet eller målene skal vælges med
udgangspunkt i børnenes alder samt analysen af
børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet kan forbinde bestemte lyde med

bestemte ting

• Barnet begynder at genkende korrekt udtale af velkendte ord
• Barnet begynder at kunne høre, at ord begynder med forskellige
lyde.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet begynder at kunne høre, at ord lyder ens i slutningen,
dvs. at ord rimer
• Barnet begynder at kunne høre, at to ord begynder med samme
lyd
• Barnet begynder at kunne finde ord, der begynder med en
bestemt lyd
• Barnet begynder at kunne opdele ord i og sammensætte ord af
mindre dele fx dele sammensatte ord som ’spisebord’ op i ’spise’
og ’bord’.
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OPMÆRKSOMHED

Læringsområdet ”Lydlig opmærksomhed” handler om, at børn udvikler
evnen til at kunne høre, genkende og bearbejde lyde. Det kan fx være
at kunne høre, at to ord rimer, eller at to ord begynder eller slutter med
samme lyd. Til at starte med udvikler børn blot forudsætninger for lydlig
opmærksomhed. Det er bl.a. at kunne forbinde bestemte lyde med
bestemte ting – fx at lyden ‘vov-vov’ hører til hunden. Senere udvikles
den egentlige lydlige opmærksomhed hos børnene, hvor de bliver
opmærksomme på ords lydlige form og kan manipulere med den og
bearbejde stadig mindre lydenheder – først ord, så stavelser og til sidst
enkeltlyde.

Den lydlige opmærksomhed har betydning for den senere udvikling af
læsekompetencer – det er en del af det, man kalder tidlig læse- og
skriveforudsætninger. En god lydlig opmærksomhed hos børn gør det
lettere for dem at forbinde lyd og bogstav og dermed at lære at læse og
stave. Den lydlige opmærksomhed er derfor et afgørende
læringsområde at arbejde med i dagtilbuddene.

2
4
BIRKEHUSET

SKRIFTSPROG
Læringsområdet ”Skriftsprog” handler om, at børn udvikler en forståelse
af og viden om skriftsproget, og at de selv aktivt begynder at bruge og
lege med skriftsproget. Det indebærer bl.a., at de leger med at skrive
enkelte bogstaver og med tidlig skrivning.
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Børns kendskab til skriftsproget har stor betydning for deres senere
udvikling af læsekompetencer. Skriftsproget er derfor et afgørende
læringsområde at arbejde med i dagtilbuddene. Arbejdet med at styrke
tidlige læse- og staveforudsætninger har desuden et særligt potentiale i
forhold til dagtilbuddenes indsats for at bryde negativ social arv.

Når I
Målet

Børnene skal helt overordnet udvikle en forståelse af, hvad skriftsproget
kan bruges til. Desuden skal de lære, at vi på dansk skriver fra venstre
mod højre og oppefra og ned. De skal kunne orientere sig i bøger,
og de skal kende til ord, der relaterer sig til r skriftsprog fx ’bog’,
’forfatter’, ’bogstav’ m.m.

LÆRING

•

Børnene skal også udvikle en forståelse af, at der er t forskel på ord,
billeder, bogstaver og tal. Med tiden skal de opnå kendskab til bogstaver
og til, at lyd og bogstav hænger sammen.

•

•

LÆRING

•

•

•

2
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MÆNGDER
OG TAL

Læringsområdet ”Mængder og tal” handler om at kunne genkende og
sætte ord på mængder og sammenligne mængder. Læringsområdet
handler også om, at børnene lærer at kende til tal og opnår
talforståelse, dvs. forståelse af, hvad fx et 7-tal står for. Børnene lærer,
hvad tal hedder, og hvordan de ser ud, på linje med at de lærer, hvad
bogstaver hedder, og hvordan de ser ud. De lærer at kunne kende det
næste tal i talrækken uden at skulle starte forfra. Arbejdet med
mængder og tal har positiv betydning for børns tidlige
matematiktilegnelse.

2
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Når
udv m

LÆRING

•
•
•

LÆRING

•
samm

•
det to s
•
hvilke
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Når I arbejder med ”Mængder og tal”, handler det om, at I, som en
naturlig del af hverdagen, introducerer børnene til, at mængder og tal
spiller en rolle. I tager afsæt i jeres hverdagsaktiviteter og er i dialog
med børnene om mængder i relation til konkrete erfaringer. Det kan
være, når I dækker bord og taler om antallet af tallerkener eller om,
hvor mange skiver æbler I skal bruge, når der er frugt til børnene. I skal
også arbejde med at følge børnenes opmærksomhed på mængder og tal
og understøtte den. Fx er der tale om tal, når børnene er optagede af,
hvor mange dage der er til deres fødselsdag, eller når børnene er
optagede af, at de har fundet mange snegle, så står de med en
mængde, som I sammen kan sætte ord på og sammenligne med andre
mængder.

I kan også introducere tal og måling, når I ser på to regnorme, der er
næsten lige lange, eller når I vejer ingredienserne til de boller, I skal
bage. Erfaringer med målinger kan understøtte børn i at sammenligne
ting, de oplever. I kan også understøtte børnenes forståelse af
måltagning ved at måle længder med børnenes egne hænder og fødder
og sammenligne med målinger med lineal og ved hjælp af digitale
læremidler, fx tablets.

FORMER OG
MØNSTRE

Læringsområdet ”Former og mønstre” handler om, at børnene udforsker
og leger med at skabe og kombinere former og mønstre, og at de får
opmærksomhed på deres forskellighed, fx former som firkanter og
cirkler.
Børnene leger med former og mønstre og begynder at benævne dem.

3
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Når I arbejder med læringsområdet ”Former og
mønstre”, skal I vælge mindst et af følgende læringsog udviklingsmål. Målet eller målene skal vælges
med udgangspunkt i børnenes alder og analysen af
børnegruppens kompetenceprofil.
LÆRINGSMÅL 0-2 ÅR

• Barnet har en begyndende opmærksomhed på mønstre
og former
• Barnet begynder selv at skabe mønstre og former
• Barnet eksperimenterer med at sortere i én til to
kategorier. Fx ’de røde og de blå’.
LÆRINGSMÅL 3 ÅR-SKOLESTART

• Barnet ser efter og identificerer former og mønstre i
omgivelserne, genkender fx former og mønstre i bøger
eller på vejskilte
• Barnet kan selv skabe former og mønstre i tegninger, i
sandkassen mv.
• Barnet er opmærksomt på begreber for kategorier og
begynder at opdele genstande ud fra fælles
karakteristika, funktion og adfærd. Det kan fx adskille ’de
runde fra de firkantede’
• Barnet er opmærksomt på og genkender og forstår nogle
begreber for mål, fx vægt eller længde.
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Læringsområdet handler også om at give børn erfaringer med at sortere
og kategorisere forskellige ting i omgivelserne og om klassifikation.

Arbejdet med læringsområdet ”Former og mønstre” er med til at styrke
børnenes senere tilegnelse af matematik og naturvidenskab.

I arbejdet med former og mønstre understøtter I børnene i at få
opmærksomhed på fx geometri i omgivelserne. Geometriske mønstre
kan findes på fx vejskilte, kort og bygninger, og mønstre forekommer
alle steder i omgivelserne. Hvis I er en tur på stranden og samler sten,
glasskår, skaller
m.m., kan I eksempelvis anvende børnenes fund til at forme mønstre,
som I, når I er kommet hjem fra stranden, kan fastholde i fx gips.

3
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UDFORSKNING
Læringsområdet ”Udforskning” handler om at undersøge,
observere og beskrive forskellige naturfænomener. Når I
udforsker noget sammen med børnene, opfordrer I børnene
til at bruge deres sanser. I kan også opfordre dem til at
bruge relevante redskaber, lige fra forstørrelsesglas til
tablets, til at lære om og sætte ord på, hvad de oplever i
verdenen omkring dem.
Børnene undersøger forskelle og ligheder, stiller spørgsmål
og afprøver forskellige handlinger. De kan fx undersøge
forskellen på vands forskellige tilstande – flydende, frosset
og damp. Og de kan afprøve, hvad der sker, hvis de putter
is i varmt vand eller omvendt varmt vand i fryseren. Hvis
børnene undrer sig over, hvor regnbuens farver kommer fra
eller at de kan se alle regnbuens farver på væggen, fordi
lyset bliver brudt i en rude, kan I følge børnenes undren og
arbejde med udforskning ved, at I selv eksperimenterer med
at fange lys i prismer.

Når I
”Udfor
lærin
vælges
analys

LÆRINGS

• at
udfors
sand

•
og optag

•
naturfæn

LÆRINGS

•
naturfæn
l
•
omkring
blæsten
hvirvler

•
hypotese
dobbelt
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BIRKEHUSET

Børnene udvikler deres sociale kompetencer i sociale
fællesskaber. Børn lærer af hinanden, men de lærer
også i høj grad af de voksnes måde at indgå i og
påvirke det sociale fællesskab på.
Forskning peger på betydningen af en tryg og sikker
kontakt til en primær kontaktperson, og ved at skabe
denne trygge relation kan barnets livsbane ændres.
Dette gælder især socialt udsatte børn. Børn, der er
mindre socialt kompetente, kan lære af mere socialt
kompetente børn. Det understreger betydningen af at
arbejde målrettet med børnefællesskaber og relationer
mellem børn. Forskningen peger også på, at
aktiviteter med leg og læring, som er styret af voksne,
giver børn, som er karakteriseret ved at være placeret
i periferien af børnefællesskaberne, mulighed for at
deltage i nye fællesskaber.
I KOMPAS er der fokus på at skabe et dynamisk
samspil mellem barnet/børnegruppen, det
pædagogiske personale og det faglige indhold af jeres
aktiviteter.
De pædagogiske principper fokuserer på både
læringsmiljø, børnefællesskaber og det enkelte barns
sociale udvikling. Principperne handler om, hvad de

PÆDAG
O
GISKE

PRINCIP
PER
voksne kan gøre for at skabe konstruktive sociale
interaktioner blandt børnene og mellem barn og
voksen.
I ”Den pædagogiske læreplan - GULDBORGSUND”
beskrives de generelle pædagogiske principper for
interaktionen mellem børn og voksne i et dynamisk
læringsmiljø.
Ud over de generelle principper skal I have fokus på
pædagogiske principper for interaktion og de
fysiske rammer, særligt i forhold til arbejdet med
de mål, I har sat jer inden for de fire
læringstemaer.
Det er desuden vigtigt, at I drøfter med hinanden
og får et fælles billede af, hvordan principperne skal
præge jeres interaktion med børnene i de
forskellige situationer i løbet af dagen: i jeres
planlagte pædagogiske aktiviteter, i jeres daglige
rutiner fx spisning, samling, når I tager overtøjet på
for at gå tur osv. og i den interaktion, der opstår
spontant i hverdagen.

PRINCIPPER FOR INTERAKTION
- SÆRLIGT FOR ”ALSIDIG PERSONLIG
UDVIKLING”
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Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan IPRINCIPPER
kan
FOR INTERAKTION
udfolde følgende principper for interaktionen med
SÆRLIGT FOR ”SOCIAL UDVIKLING”
børnene i jeres arbejde med ”Alsidig personlig
udvikling”.
Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan
udfolde følgende principper for interaktionen med
børnene i jeres arbejde med ”Social udvikling”.
• Anerkende barnets følelser og give tid og hjælp til, at
barnet forstår og får mulighed for at regulere
sine
PRINCIPPERNE
HANDLER OM AT:
følelser
PRINCIPPERNE HANDLER OM AT:

• Benævne og italesætte børnenes behov og sociale
• Være interesseret i at lære hvert enkelt barn handlinger
at kende
som det særlige menneske, det er
• Sikre, at alle børn har mindst én tæt voksenrelation,
• Være nysgerrig efter at se barnets initiativer og at
vise
alle børn får mulighed for at deltage i
interesse for dem
dagtilbuddets fællesskaber
• Se og inddrage det barn, der ikke af sig selv
• er
Være nærværende og understøtte og tilrettelægge
opsøgende og tager initiativer.
børns leg og læring, både i de tætte relationer og i
det større fællesskab
• Inddrage børnene aktivt i valg, valgmuligheder og
beslutninger.
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PRINCIPPER FOR INTERAKTION
SÆRLIGT FOR ”SCIENCE”
Det er vigtigt, at I reflekterer over,
hvord udfolde følgende principper for
interaktio børnene i jeres arbejde med
science.
PRINCIPPERNE HANDLER OM AT:

• Understøtte og være nysgerrige over
fo nysgerrighed

• Understøtte børnene i at have en unde
kritisk tilgang fx ved at stille
undersøge
spørgsmål sammen med børnene og opm
selv at stille spørgsmål

• Udfordre og opmuntre alle børn ift. der
udgangspunkt, så det udfordrer dem,
m de mestrer udfordringen. Have blik
for børn, der ikke selv søger
udfordringern

• Gå på jagt efter svarene på børnenes e
spørgsmål sammen med børnene, men
i, hvordan de kan udforske spørgsmåle

• Introducere børnene til redskaber og m
kan bruge til at observere og lave unde
med, fx forstørrelsesglas, vægte og må
tablets og internet

• Introducere børnene for faglige begreb

• Anvende den naturfaglige arbejdsmeto
med børnene, dvs. at I observerer, ops
hypoteser, undersøger og konkluderer.

PRINCIPPER FOR INTERAKTION SÆRLIGT FOR ”KOMMUNIKATION OG
SPROG”
Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde
følgende principper for interaktionen med børnene i jeres
arbejde med ”Kommunikation og sprog”.
PRINCIPPERNE HANDLER OM AT:

• Planlægge og reflektere over det sproglige
læringspotentiale i jeres aktiviteter
• Arbejde bevidst med at udnytte potentialet for sproglig
læring i rutiner, i leg og i spontant opståede situationer
• Være opmærksom på det sprog og kropssprog, I som
voksne bruger i hverdagen, og bruge et rigt og varieret
sprog over for børnene
• Forholde sig løbende til, hvor det enkelte barn er i sin
sproglige udvikling og både udfordre børnene og lade
dem øve det, de kan.
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PRINCIPPER FOR
FYSISKE
RAMMER
De fysiske rammer indenfor og udenfor har betydning for
jeres arbejde med de mål, I har sat jer inden for de fire
læringstemaer.
Det er derfor vigtigt, at I drøfter med hinanden og får et
fælles billede af, hvordan nedenstående principper for de
fysiske rammer understøtter jeres interaktion med børnene i
de forskellige situationer i løbet af dagen: i jeres planlagte
pædagogiske aktiviteter, i jeres daglige rutiner fx spisning,
samling, når I tager overtøjet på for at gå tur osv. og i den
interaktion, der opstår spontant i hverdagen.

PRINCIPPER FOR FYSISKE RAMMER –
SÆRLIGT FOR ”SOCIAL UDVIKLING”
Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan
udfolde følgende principper for de fysiske rammer i jeres
arbejde med ”Social udvikling”.
PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:

• Rammerne understøtter, at I kan veksle mellem forløb
for både små og store børnefællesskaber

PRINCIPPER FOR FYSISKE RAMMER
– SÆRLIGT FOR ”ALSIDIG PERSONLIG
UDVIKLING”
Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde
følgende principper for de fysiske rammer i jeres arbejde
med ”Alsidig personlig udvikling”.

• Rammerne sikrer plads til, at børnene kan veksle
mellem individuel fordybelse og nærhed og
fællesskaber om leg og læring
• Der er alsidigt legetøj og udstyr, der gør det muligt for
børnene at lege både parallel-lege, rollelege og sociale
lege
• Der er legetøj og udstyr, der lægger op til, at bør-nene
kan løse opgaver og udforske sammen.

PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:

• Børnene selv kan nå legetøj og materialer
• Børnene kan være med til at forme det fysiske rum og
legemulighederne
• Indretningen gør det tydeligt, hvad børnene må og kan, så de ikke kommer til at
gøre noget forkert
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• Børnene har et eller flere områder, der er deres egne, fx et skab, en skuffe eller en plads
• Børnene har mulighed for at sætte spor i dagtilbuddet, fx at få hængt en tegning op eller plante en
plante
• Børnene selv kan tage vand og mad, finde deres ting osv. og dermed opfylde egne behov.

PRINCIPPER FOR FYSISKE RAMMER
SÆRLIGT FOR ”KOMMUNIKATION OG
SPROG”

PRINCIPPER FOR FYSISKE
RAMM SÆRLIGT FOR ”SCIENCE”

–

r
Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan
udfolde følgende principper for de fysiske rammer i
jeres arbejde med ”Kommunikation og sprog”.
PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:

• Skriftsproget er synligt i dagtilbuddet, og I viser,
det har betydning. Fx hænger alfabetet fremme,
og der er plakater med tekst. Dokumentation,
meddelelser samt korte beskrivelser og billeder af
dagens aktiviteter hænger i børnehøjde
• Bøger er tilgængelige og gjort spændende og
attraktive for børnene. Det kan fx være ved at
stille udvalgte bøger frem, så børnene kan se
forsiden.
• Bogvalget er velovervejet, så det understøtter alle
de tre læringsområder inden for sproglig udvikling
• Dagtilbuddet er indrettet med små rum i rummene
med mulighed for ro, fordybelse og/ eller særlige
aktiviteter, og hvor der er sprogunderstøttende
materialer.
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Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvo
følgende principper for de fysiske
ramme med ”Science”.
PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:

• Rum og udearealer er indrettet på en
signalerer interesse for naturfænomen
forundringsskabe, montrer, billeder af
naturfænomener

• Rummene er indrettet på en måde, de
børnenes udforskning. Der er mange f
materialer og redskaber både ude og i
børnene kan bruge til at eksperimente
med. Fx forstørrelsesglas og målebæg
• Mængder, tal, former og mønstre og
n er synlige, så man kan se, at det
har b hænger tal fremme, der er
plakater m naturfænomener, og der
er tavler med beskrivelser af vores
udforskning og e
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