
Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige 
udvidelse af barnets erfaringsverden og del tag el-
ses muligheder. Det forudsætter engagement, livs-

duelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Engagement 
Læringsmiljøet skal støtte børns engagement gennem bl.a. 
at fremme intensitet i måden, børn deltager i samspil og 
aktiviteter på. Læringsmiljøet skal fremme børns engage-
ment og deltagelse, så børnene derigennem oplever for-
dybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd. Børn udvikler 
engagement, når de indgår i relationer med betydnings-
fulde andre, hvor de oplever sig respekteret, passet på og 
værdsat af nære, tillidsgivende voksne. 

Livsduelighed 
Læringsmiljøet skal gennem leg og andre meningsfulde 
aktiviteter bidrage til, at børn gør sig væsentlige erfaringer 
med forskellige sociale positioner, som giver dem et grund-
læggende demokratisk værdisæt, der udvikler og under-
støtter børnenes dannelse og livsduelighed. 

Læringsmiljøet skal understøtte, at børn engagerer sig i leg 
og aktiviteter, der inviterer dem til at udfolde, udforske og 
erfare sig selv og hinanden på mange og nye måder. Børne-
nes selvforståelse og handlemønstre skal også udfordres  
i både leg og aktiviteter, hvor børnenes eller det pædago-
giske personales handling eller forståelser begrænser 
 barnets egen eller andres udvikling. 

Det pædagogiske personale skal invitere børn til at udtrykke 
sig respektfuldt og anerkende deres perspektiver og ople-
velser af hverdagen i dagtilbuddet. Herigennem får børn 
medbestemmelse og oplever at være betydningsfulde og at 
være medskabende af egne livsbetingelser. Samtidig får 
børnene erfaringer med vigtigheden af at være opmærk-
som på andres oplevelser af, perspektiver på og meninger 
om verden. Gennem deltagelse i fællesskaber får børnene 
grundlæggende erfaringer med at indgå i, høre til og navi-
gere i disse og en forståelse af demokrati og demokratiske 
processer. Det er særligt vigtigt, at dagtilbuddene under-
støtter, at børn i udsatte positioner gør sig erfaringer med 
og aktivt indgår i disse gensidigt forpligtende fællesskaber. 

Gåpåmod 
Læringsmiljøet skal understøtte børn i at udtrykke deres 
følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at 
miste gåpåmodet. Evnen til at håndtere modgang og udfor-
dringer samt at udvise vedholdenhed er central for børns 
mulighed for at influere på deres egen hverdag i dagtilbud-
det, men er også en central kompetence, der får betydning 
for det senere livsforløb, i skolen som i alle andre livsa-
renaer. 

Det pædagogiske personale skal i samarbejde med foræl-
drene sikre, at udfordringerne ikke overstiger børnenes 
kompetencer eller overskrider deres grænser. Læringsmil-
jøet skal i forlængelse heraf introducere børn til forskellige 
måder at håndtere konfliktfyldte situationer og følelser på 
og give børnene mulighed for at eksperimentere med disse. 
Dette kræver mod. Det pædagogiske personale skal støtte 
børnene i at turde gå deres egne veje, for eksempel ved at 
børnene vælger aktiviteter eller relationer til og fra, når de 
ikke matcher deres trivsels-, lærings- og udviklingsbehov 
under hensyntagen til, at børnene også i høj grad bør del-
tage i det samlede børnefællesskab. 

Deltagelseskompetence
Læringsmiljøet skal understøtte og udvide barnets erfa-
ringsverden, så børn kan og tør deltage samt tage initiativ 
til at skabe de muligheder for livsudfoldelse, de ønsker sig i 
de fællesskaber, de indgår i. Børn øver sig i deltagelses-
kompetence ved at balancere mellem iagttagende og mere 
initiativtagende positioner i de forskellige aktiviteter og 
relationer, de indgår i. 

Læringsmiljøet skal give børn mulighed for at forfølge, 
engagere og fordybe sig i det, de er optagede af, så børn 
også lærer at prioritere blandt mange mulige tilbud. 
Læringsmiljøet skal motivere børn til at undres, pirre bør-
nenes nysgerrighed, anerkende børnene for deres fund, 
støtte børnene i vedholdenhed og støtte deres innovative 
formåen. Fordybelse understøtter også børnenes koncen-
trations- og abstraktionsevne, hvilket er afgørende for 
deres udvikling og læring både i hjemmet, i dagtilbud, i 
skolen og videre i livet.

(Bilag 1 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplanstemaer) 
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