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Pædagogiske læreplaner

Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i 
dagtilbud.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om arbejdet med de pæda-
gogiske læreplaner i dagtilbud til børn i alderen fra 0 år og op til skolestart.

Vejledningen redegør først for læreplanens formål, dernæst om krav til indholdet i læreplanen og 
hvem der har ansvar for hvad. Afslutningsvis gives gode råd og anbefalinger til hvordan arbejdet 
kan gribes an. Vejledningen er skrevet på baggrund af Dagtilbudslovens paragraf §8-10, vejledning 
om dagtilbud m.v., og på DCUMs viden om og erfaring med arbejdet med de pædagogiske 
læreplaner.

PARAGRAF §7-9
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Formålet med de pædagogiske læreplaner

DAGTILBUDSLOVENS
KAP. 2 §8

Dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Derfor skal alle 
dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, hvori de beskriver, hvilke kompetencer og erfaringer, 
børnene skal have mulighed for at tilegne sig i løbet af deres tid i dagtilbuddet. Læreplansarbejdet 
skal give rum for leg, læring, udvikling af børn i dagtilbud og være med til at sikre en god overgang 
fra dagtilbud til skole.

De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk redskab der skal understøtte faglig dialog og reflek-
sion blandt pædagogiske ledere, pædagoger og øvrige ansatte i dagtilbud. De pædagogiske lærepla-
ner kan hjælpe med at begrunde, planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere arbejdet med 
børnenes udvikling og læring.

Krav til arbejdet med de pædagogiske læreplaner
Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 
år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal med 
udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive mål for børnenes læring inden for 
følgende seks læreplanstemaer.

Alsidig personlig udvikling

Børn skal udvikle et nuanceret kendskab til dem selv og til 
andre. De skal lære deres egne og andres grænser at kende, og 
de skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i 
fællesskabet.

Sociale kompetencer
Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og 
kulturelle situationer.

Sproglig udvikling
Børns sprog skal stimuleres. Med sproglig udvikling menes både
talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Krop og bevægelse 
Børn skal have mulighed for at udvikle deres motoriske færdig-
heder, udholdenhed og bevægelighed.

Naturen og naturfænomener 
Børns viden om, erfaring med og forståelse for naturen og na-
turfænomener skal styrkes. 

Kulturelle udtryksformer
og værdier 

Børn skal have mulighed at opleve kunst og kultur og de skal 
også have mulighed for selv at udtrykke sig æstetisk. 

DAGTILBUDSLOVEN
KAP 2 § 8 STK. 2
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DCUM anbefaler

Den pædagogiske læreplan skal ikke nødvendigvis struktureres efter de seks temaer. Man kan 
lokalt i den enkelte kommune og/eller dagtilbud vælge at benytte en anden struktur, ligesom det er 
muligt at supplere med andre temaer.

Metoder til at nå målene
Der er i loven ikke opstillet specifikke mål for, hvad børnene (som minimum) skal lære mens de 
går i et dagtilbud. Målet er i stedet, at dagtilbuddene redegør for børnenes udvikling og læring, 
hvordan det skal foregå, og hvad der skal komme ud af det.

Det skal i læreplanen fremgå, hvordan dagtilbuddet i praksis vil arbejde på at nå de mål, der 
opstilles. Det betyder, at dagtilbuddet skal beskrive de pædagogiske metoder og aktiviteter, som 
dagtilbuddet vil gøre brug af for at nå målene. Dagtilbuddet skal i den forbindelse beskrive, om der 
er bestemte metoder og aktiviteter, som er særligt velegnede i forhold til at tilgodese børn med 
særlige behov og som kan medvirke til at inkludere børn med særlige behov i gruppen.

Arbejdet med børnemiljøet
Det skal også fremgå, hvordan arbejdet med at skabe, fastholde og udvikle et godt børnemiljø bli-
ver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om kravene til arbejdet med 
børnemiljø i vejledningen.

Retningslinjer for evaluering af læreplanerne
Den pædagogiske læreplan skal evalueres mindst hvert andet år.

Den pædagogiske læreplan skal indeholde en beskrivelse af, hvordan dagtilbuddet har tænkt sig at 
evaluere arbejdet med læreplanen. Evalueringen af den pædagogiske læreplan skal dokumentere, 
om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter indfrier de opstillede mål inden for de seks te-
maer. Evalueringen skal med andre ord kaste lys over sammenhængen mellem den daglige praksis 
og de mål, der er opstillet i planen: »Gør vi, hvad vi tror vi gør? « og »virker det, vi gør, som vi tror, 
det virker? «. Hvordan dagtilbuddet vil dokumentere sit arbejde hen imod målene, er op til det 
enkelte dagtilbud og/eller kommune at beslutte. (Kap 2 §9 stk. 2 og 3).

DAGTILBUDSLOVEN
KAP 2 § 8

STK. 3 OG 4

DAGTILBUDSLOVEN
KAP 2 § 8 STK. 5
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Baggrund

Retskilder
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven): LBK nr 168 af 17/06/2011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137202#K6

Vejledning om dagtilbud mv.:  VEJ nr 9109 af 27/02/2015
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168574

DCUM-materialer
40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis
http://dcum.dk/boernemiljoe/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

Børnemiljø og læreplaner – idéer til at skabe sammenhæng
http://dcum.dk/boernemiljoe/boernemiljoe-og-laereplaner-ideer-til-skabe-sammenhaeng

Dagtilbudstermomeret
http://dcum.dk/boernemiljoe/termometeret-dagtilbud
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