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 Læringsmiljø – et stærkt fokus i den styrkede pædagogiske læreplan
 Hvorfor er læringsmiljøet kommet i fokus – teoretiske og forskningsmæssige

perspektiver
 Læring og læringsmiljø skal forstås bredt / fokus på helheden i pædagogisk
arbejde
 Det gode læringsmiljø – hvad siger forskningen?
 Pædagogen som leder af læringsmiljøet. Dagens fokusområder:
 Pædagogens ledelseskompetencer
 Pædagogens ledelse af børnegrupper
 Kortlægning af børns relationelle betingelser
 Pædagogens ‘struktureringer’ og barnets sociale udviklingsmuligheder
 Pædagogens analyse af udfordringer i læringsmiljøet – med inddragelse af

barnets perspektiv
 Opsamling: Dagtilbudsledelsens fokusområder

‘En af de grundlæggende tanker bag den nye styrkede pædagogiske
læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin læring i et pædagogisk
læringsmiljø, som det pædagogiske personale og ledelsen har ansvaret for
at rammesætte og organisere’ (s. 11)
‘Den pædagogiske læreplan er først og fremmest et redskab til at skabe
gode pædagogiske læringsmiljøer, og de brede pædagogiske læringsmål
muliggøres alene gennem læringsmiljøets kvalitet’ (s. 14)
(Fra: Det pædagogiske grundlag, Master for en styrket pædagogisk læreplan,
Ministeriet for Børn, ligestilling og udvikling, 2016).

Dagtilbuddets læringsmiljø = de fysiske,
psykiske, sociale og æstetiske
omgivelser, som skal bidrage til
børnenes trivsel, dannelse, udvikling og
læring

Elementer i dagtilbuddets
læringsmiljø er
f.eks. værdier, normer, regler,
sprog, omgangsformer,
aktiviteter, fysiske rammer,
struktur, organisering, relationer
mellem barn/børn og voksne og
børnene indbyrdes relationer

Teoretisk viden om miljøets betydning for børns trivsels-, udviklings- og
læringsmuligheder
 Sociokulturel og socialkonstruktivistisk læringsteori (bl.a.

Vygotsky og Dewey):
Vi lærer sammen med andre – læring er en social praksis, vi deltager i
 Trivsel og aktiv deltagelse i et læringsfællesskab og -miljø er en
forudsætning for læring
 Systemteori (bl.a. Luhmann):
Sociale systemers kommunikations- og interaktionsmønstre skaber
rammer og betingelser for hvordan systemets aktører kan kommunikere
og handle
 Læringsmiljøet kan skabe gode eller mindre gode betingelser for
deltagelse, trivsel, udvikling og læring

Thomas Nordahls forskning peger på at
 Børns manglende deltagelse og læring hænger sammen med og kan forklares

med en række forhold vedr. de situationer og det miljø, som barnet befinder
sig i. Bl.a.
 Relationer til jævnaldrende
 Relationer til voksne
 Den voksnes ledelse, organisering, krav og forventninger
(Nordahl m.fl. 2005)

Tomas Ellegaards forskning peger på at
 ‘det miljø, som børnene befinder sig i, er mindst

lige så vigtigt for, hvordan børn udvikler sig, som
det, pædagoger gør med dem i målrettede
aktiviteter’
(Ellegaard i Togsverd og Rothuizen 2016, s. 221)
 Børnenes gensidige samvær er mindst lige så
vigtigt som samværet med de voksne
(Ellegaard 2014)

Eksempel:
Læreplanstema: Social udvikling
Temabeskrivelse
 ‘Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og
foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig
erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
 Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, der bidrager til
demokratisk dannelse. Derfor skal læringsmiljøet understøtte børns opbygning af
relationer til andre børn, til det pædagogiske personale (…) mm.
 Legen spiller en central rolle for børns sociale læring og udvikling. Derfor er det
afgørende, at alle børn får mulighed for at indgå i legefællesskaber.’
(Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og
punkter om det gode læringsmiljø, dec. 2016)

Eksempel:
Læreplanstema: Social udvikling
Mål for hvad læringsmiljøet skal understøtte ift. børnenes læring
 Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
 Læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og oplever at høre til i
sociale fællesskaber, hvor forskellighed ses som en resurse
 Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og relationer, der
bidrager til demokratisk dannelse
(Arbejdsgruppernes udkast … dec. 2016)

Eksempel:
Læreplanstema: Social udvikling
 Det pædagogiske personale har opmærksomhed på, at børn oplever at høre til i et

fællesskab
 Det pædagogiske personale bidrager til, at børns forskellige perspektiver og
resurser aktivt inddrages i hverdagens samvær, lege, aktiviteter og rutiner
 Det pædagogisk personale skal sikre, at børn inddrages og oplever
medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag
 Det pædagogiske personale skal sikre, at hverdagen er organiseret, så den
rummer både børne- og vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter

(Arbejdsgruppernes udkast … dec. 2016)

Eksempel:
Læreplanstema: Social udvikling
 Dagtilbuddets ledelse understøtter, at det pædagogiske personale stiller

spørgsmål til hinandens praksis, med henblik på at kvalificere arbejdet med børns
sociale læring og udvikling
 Dagtilbuddets ledelse understøtter det pædagogiske personales læring i praksis
og vægter løbende dokumentation og refleksion, der har fokus på udvikling af et
socialt lærende og udviklende børnemiljø
(Arbejdsgruppernes udkast … dec. 2016)

‘Læring i dagtilbud er meget mere end fx tilegnelse af kulturelle værdier,
kundskaber, færdigheder og handlemønstre. Læring i dagtilbud sker i en
vekslen mellem bl.a. børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og
rutinesituationer som fx frokosten. Det pædagogiske personale skaber
læringsmiljøer, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle
og kognitive udvikling’
(Master for en styrket pædagogisk læreplan, Ministeriet for Børn,
ligestilling og udvikling, 2016, s. 13-14)

Et stærkt fokus på voksenstyrede læringsaktiviteter kan bidrage til, at bestemte
aktiviteter og situationer ikke tillægges særlig stor betydning eller værdi, f.eks.
 Rutiner omkring aflevering og hentning
 Spisning og putning
 Bleskifte og håndvask
 Aktiviteter på legepladsen
 Børnenes indbyrdes leg
(Ahrenkiel et al. 2012)
Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til et fokus på HELHEDEN i
pædagogisk arbejde

Faktorer, som har størst betydning for udviklingen af et godt læringsmiljø:
 Et støttende og positivt forhold mellem barn og voksen
 De sociale relationer, der eksisterer mellem børnene, og den sociale position,

det enkelte barn har i fællesskabet
 Den voksnes evne til at tydeliggøre rammer og forventninger
 Normer og regler, som anvendes og håndhæves af den voksne
 Den voksnes (tilpas høje og positive!) forventninger til børnene – og en
ressourceorienteret tilgang
(Nordenbo m.fl. 2008; Hattie 2009; Nordahl 2011; Jensen 2009; Ellegaard 2014)

Dagens fokusområder:
 Pædagogens ledelseskompetencer
 Pædagogens ledelse af børnegrupper
 Kortlægning af børns relationelle betingelser
 Pædagogens ‘struktureringer’ og barnets sociale udviklingsmuligheder

 Analyse af udfordringer i læringsmiljøet – med inddragelse af barnets

perspektiv

Et godt udviklings- og læringsmiljø fremmes af pædagogens:
- Relationskompetence
- Regelledelseskompetence
- Didaktiske kompetence

(Nordenbo m.fl. 2008)

 At have kompetence til at skabe og indgå i en

udviklingsstøttende relation til det enkelte
barn og udvikle et godt relationelt miljø
 At kunne påtage sig et synligt lederskab ved
bl.a. at opstille tydelige regler og rammer for
aktiviteter og samspil
 Ved hjælp af didaktisk tænkning og handling
at kunne lede formelle læreprocesser i
dagtilbuddet, og understøtte børns trivsel,
dannelse, udvikling og læring i både det
uformelle og formelle læringsmiljø

1) Relationskompetence

2) Regelledelseskompetence

3) Didaktisk kompetence
(Nordenbo m.fl. 2008)

‘Pædagogens lederskab er af største
betydning. Pædagogen er vigtig som
forbillede, og hendes måde at samspille
og være sammen med børnene på
påvirker deres læring’
(Öhman 2011, s. 177)

… af børnegrupper og læringsmiljø!

Den vigtigste læring
for små børn knytter
sig til deres erfaringer
og
kompetenceudvikling
i samspilsmiljøet

Vi ved…
 At deltagelse i børnefællesskaber (leg, venskaber) er dét, som
børnene oplever som den største kvalitet ved børnehavelivet
(Kragh-Müller 2010)
 At venskaber med jævnaldrene har stor betydning for barnets
udvikling af samværskompetence og er en vigtig
følelsesmæssig ressource for barnet (Lillejord, Manger og
Nordahl 2010)
 At en stor del af børns udvikling og læring sker
gennem deres deltagelse i og bidrag til forskellige
børnefællesskaber (Højholdt 2000; Ellegaard 2014)

 Samspillet mellem børn kan være flygtigt og foranderligt, og

leg kan være en sårbar aktivitet
 Børn kan begrænse hinandens muligheder for trivsel, deltagelse
og læring, når de udelukker hinanden fra leg og samspil (Öhman 2011)
 Alle børn kan få problemer med social mestring og kan opleve at blive
afvist eller udelukket af andre børn (Vedeler 2007)
 Særligt de børn, som befinder sig i udsatte positioner i børnefællesskabet,
får ikke den støtte til social mestring, som de har behov for (Kragh-Müller
2010)
(Andersen 2015)

Udelukkelse fra børnefællesskaber kan
sætte gang i en ond spiral
 Børn bliver kun gode til
at samspille af at samspille
(Öhman 2011)
 Sociale mestringserfaringer er den drivkraft,
der gør, at børn er motiverede til at udvikle
deres samværskompetence
(Harter 2001)

Gruppeledelse handler om at igangsætte refleksioner og iværksætte
strategier og tiltag som bidrager til:
 At udvikle det relationelle miljø i dagtilbuddet, så alle børn oplever at
have et følelsesmæssigt tilhørsforhold til – og blive anerkendt af – både
børn og voksne
 At opstille tydelige regler og rammer for samspil og adfærd, så alle børn
har mulighed for at afkode og leve op til fællesskabets normer, værdier og
omgangsformer
 At skabe optimale muligheder for barnets aktive deltagelse og læring, ved
at udvikle dagtilbuddets organisering af og rammer for samspil og
læreprocesser
 At styrke enkeltbørns deltagelsesmuligheder blandt andre børn
(Andersen 2015)

- Kortlægning af børns relationelle

betingelser
- Pædagogens ‘struktureringer’ og barnets
sociale udviklingsmuligheder

(Andersen 2015)

Hvem indgår kun i begrænset omfang i legerelationer?
Hvem har kun adgang til kortvarig leg?
LEGERELATONSSKEMAET
Er legen / kommunikationen mellem børnene gensidig?
Hvilken position har enkeltbørn i gruppen / legen?
SOCIOGRAM
Er kvaliteten af de voksnes relation til enkeltbørn god?
Tilbydes børnene gode, udviklingsstøttende relationer til
voksne? RELATIONSSKEMA
Hvordan oplever børn selv deres relationelle betingelser?
BØRNESAMTALER og FOKUS PÅ BØRNEPERSPEKTIVER
(Andersen 2015)

På hvilke måder understøtter
du som leder pædagogernes
undersøgelse af og dialog om
børnenes relationelle
betingelser?

Negative og krænkende samspilsmønstre opstår oftest i ujævnbyrdige relationer, der er
præget af ulige magtforhold og forskellighed i sociale og kognitive forudsætninger.
Pædagogens funktion:
 At understøtte positive samspilssituationer og social mestring
 At skabe mulighed for nye relationer / venskaber, der er præget af gensidighed og
jævnbyrdighed
‘Når børnene oplever fællesskab, samhørighed og vellykket samspil i dagtilbuddets
formelle strukturer, kan det få betydning for, hvordan de organiserer sig, og hvilke
dynamikker der gælder i deres indbyrdes lege- og samspilsstrukturer’ (s. 39)
(Andersen 2015)

(Iversholt og Iversholt Toft 2012,
Andersen 2015)

Hvor trykker skoen?

Lineær analyse
Årsager til deltagelsesproblemer eller problemadfærd søges i børns
individuelle vanskeligheder
Emil er ekskluderet (virkning)

fordi

Emil er voldsom (årsag)

Cirkulær / systemisk analyse
Årsager til deltagelsesproblemer eller problemadfærd ses i lyset af forskellige
vilkår i dagtilbuddets læringsmiljø (relationer, samspilsmønstre,
tilrettelæggelse / organisering, regler / normer, fysiske rammer)

Emil er voldsom

fordi

Emil er ekskluderet

Indvid
perspektiv

Analyseværktøj:
‘Sammenhængscirklen’
(Se: Nordahl 2013 og
Andersen 2015)

Børneperspektiv

Børneperspektiv
Problem
eller
udfordring

Læringsmiljøperspektiv

Læringsmiljøperspektiv

Den voksnes bestræbelser på at leve
sig ind i og forstå børns
virkelighedsopfattelse, bevæggrunde,
oplevelser og erfaringer i forskellige
situationer

Barnets virkelighedsopfattelse – bl.a. sprog, begreber og
værdier – er bestemmende for, hvordan det forstår og
fortolker de situationer, det er i – og skaber grundlag for dets
handlinger
 Eks: Morten (5 år) og vaskerummet

Barnets perspektiv som centralt professionelt
orienteringspunkt

ANALYSEPERSPEKTIVER: LÆRINGSMILJØBØRNEINDIVIDPERSPEKTIV
Læringsmiljø: De omgivelser og den sociale sammenhæng som forskellige
hændelser foregår i.
F.eks.Værdier, normer, regler, sprog, omgangsformer, struktur, organisering,
fysiske rammer, personalenormering, relationer mellem barn/børn og voksne og
børnene indbyrdes
Børneperspektiv: Barnets virkelighedsopfattelse, intention og oplevelse
Individperspektiv: Egenskaber og forudsætninger hos barnet, som
vedkommende ikke selv har indflydelse på (f.eks. genetik, psykiske og fysiske
vanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, sociokulturel baggrund)

Individperspektiver
Manglende
voksenstyring
og -støtte
Emil har ADHD
og sproglige
vanskeligheder

Drengene har
ikke lyst til at
lege med Emil
Perspektiver
vedr.
læringsmiljø

Drengene
driller Emil

Konflikter og
voldsom
adfærd i
garderoben

Emil vil gerne
skabe kontakt
Børneperspektiver

Opgaven er for
svær
-flere af drengene
har svært ved at
tage tøj på og
koncentrere sig om
opgaven

Garderoben er
trang

Læs mere i Andersen 2015 (s. 75-79) og Nordahl 2013

Manglende
voksenstyring
og -støtte

Pædagogernes faglige vurderinger:
Hvilke tiltag vil gøre den største
forskel?
Hvad kan vi sætte fokus på allerede i
morgen?
Hvad skal der arbejdes med på
længere sigt?

Emil har ADHD
og sproglige
vanskeligheder

Drengene har
ikke lyst til at
lege med Emil

Drengene
driller Emil

Konflikter og
voldsom
adfærd i
garderoben

Opgaven er for
svær
-flere af drengene
har svært ved at
tage tøj på og
koncentrere sig om
opgaven

Emil vil gerne
skabe kontakt

Garderoben er
trang

På hvilke måder understøtter du
som leder pædagogenes
analyse af og dialog om
udfordringer i læringsmiljøet?

At understøtte pædagogernes fælles analyse af og dialog om ‘hvor skoen
trykker’ i læringsmiljøet
- Analysen og dialogen kvalificeres, når den tager udgangspunkt i systematisk

observation og er helhedsorienteret

At understøtte pædagogernes vurdering af børnenes relationelle betingelser
og trivsel
- Vurderingen kvalificeres, når den bygger på kortlægning og systematisk

observation

At understøtte pædagogernes refleksion over, dialog om og udvikling af
ledelseskompetencer og –strategier, som bidrager til et godt læringsmiljø
Refleksion over og dialog om egne ledelseskompetencer og –strategier kan give
anledning til
- at den enkelte pædagog får et styrket fokus på de udfordringer, der knytter sig til egen

(ledelses)praksis

- at den enkelte pædagog kan få øje på og afprøve nye strategier
- at personalegrupper findes frem til fælles indsatsområder og strategier

Brug evt. bogens ‘dialogguide’ vedr. pædagogens ledelsesstrategier (Andersen 2015, s.
130-131) – er vedlagt kursusmaterialet
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