
Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer 
børns sanser og følelser, ligesom det er  kulturelle 
værdier, som børn tilegner sig i hverdags livet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde 
nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på 
mange forskellige måder og forstå deres omverden. 

Det pædagogiske personale skal derfor skabe et lærings-
miljø, der formidler glæde ved æstetiske oplevelser og 
 skabende praksis. Det pædagogiske personale må aktivt 
formidle kultur og støtte alle børn, uanset baggrund, kom-
petencer og forudgående erfaringer med kultur. Lærings-
miljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med, øve 
sig i og afprøve sig selv inden for en bred vifte af kunstarter 
og udtryk. 

Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, der 
kan forankre værdier, og som kan fungere som rettesnor for 
at orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk 
og respektfuld måde. Dette understøtter forpligtende fæl-
les skaber og sikrer sammenhæng til skole, lokalsamfund og 
en globaliseret verden. 

 

Kulturelt indtryk og udtryk 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte skabende 
virksomhed og æstetik, der er både indtryk og udtryk. 
 Indtryksdimensionen består af børnenes egne æstetiske 
oplevelser i direkte møder med forskellige kunstarter 
såsom scenekunst, film, maleri, musik, sang og litteratur. 
Æstetiske oplevelser giver børn mulighed for at dele, spejle 
sig i og fortolke egne og andres livserfaringer, tanker og 
drømme. Samtidig har oplevelserne en kropslig dimension, 
hvor indtryk sætter førsproglige aftryk som kropslige for-
nemmelser og oplevelser. Det kan fx være, at børn mærker 
spændingen i kroppen, når de lytter til en fængslende 
 fortælling, eller børnene kan føle glæde eller nedtrykthed 
over farverne i et maleri. 

Udtryksdimensionen indeholder børnenes egen skabende 
og eksperimenterende praksis. Den er båret af børns lyst, 
kreativitet, improvisation og aktive deltagelse. Nysgerrig-
hed, sansning, leg og fantasi indgår i den æstetiske lær e - 
proces og ansporer til nye perspektiver og anskuelser, der 
kan forankres som ny viden og ny læring. 

Derfor må det pædagogiske personale være lydhørt og 
understøtte børn i, at børnene selv skaber kulturelle udtryk 

i et læringsmiljø, der inddrager børn i processen, værd-
sætter fordybelse og konstruktion samt børns egne 
eksperimenterende udtryk. 

Læringsmiljøet er afgørende for børns kognitive, æstetiske, 
personlige og sociale erfaringsdannelse og omfatter derfor 
både dagtilbuddets rammer og lokale kulturtilbud og 
kunstneriske arrangementer. Det fysiske læringsmiljø i eller 
uden for dagtilbuddet må samtidig give mulighed for,  
at børn selv kan søge inspiration og oplevelser i forskellig 
litteratur og billedbøger, musik, fotografi mv. 

 

Kultur og fællesskab 
Børn skal have mulighed for at skabe egen mening og ind-
hold i hverdagen. De skal opleve, at deres måder at forvalte 
tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med 
nysgerrighed og respekt. Samtidigt må læringsmiljøet være 
et demokratisk fællesskab, der sikrer deltagelsesmulig-
heder for alle børn, og hvor børn oplever sig selv som en 
aktiv del af beslutningsprocesser ud fra erfarings-niveau og 
formåen. Alle børn skal have mulighed for at udfolde deres 
fulde potentiale uafhængigt af social baggrund, køn, alder 
mv. 

Derfor må børn mødes med en differentieret pædagogisk 
indsats, så alle, også børn i udsatte positioner, har mulig-
hed for at få erfaringer med at udfolde sig og begå sig i 
samfundet. Et element heri kan være, at børn får mulighed 
for at bruge IT i et eksperimenterende fællesskab. Børn skal 
understøttes i at udvikle evner, så de kan blive både 
 skabende og producerende og navigere i samfundet på 
etisk forsvarlige måder i forhold til sig selv og andre. 

Deltagelse i fællesskaber handler om at have forståelse for 
egne og andres kulturelle baggrunde og traditioner. 
Læringsmiljøet skal bidrage til at udvikle børns forståelse af 
egne værdier og respekt for andres. Forældres kompe-
tencer og vigtige viden om fx religiøse højtider og familie-
strukturer eller de lege, bøger og film, børn er optagede af, 
bør være synlige i dagtilbuddet.  Gennem ligeværdig dialog 
og samspil må alle forældre gives mulighed for at tage del i 
et gensidigt forpligtende samarbejde og være en del af 
dagtilbuddets hverdag og fællesskab.

(Bilag 6 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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