
Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemulig-
heder 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, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns 
opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske 
personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, lege-
tøj m.m. 

Deltagelse og medindflydelse 
Børn i dagtilbuddet skal deltage i sociale fællesskaber, hvor 
de oplever at høre til, og hvor de kan bidrage værdifuldt og Børns sociale læring og udvikling fremmes bl.a. via legen. 
relevant til fælles lege, aktiviteter og samvær. Alle børn, og 
særligt børn, der længerevarende befinder sig i udsatte 
positioner, er afhængige af, at det pædagogiske lærings-
miljø opfatter forskellighed som en ressource og under-
støtter muligheden for deltagelse og medindflydelse til 
fælles glæde og engagement. 

Empati 
Relationer er en væsentlig del af grundlaget for, at børn 
lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følel-
ser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelses-
verden og at kunne handle på måder, der også understøtter 
samspillet med andre. 

Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor 
betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling 
af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen. 

Det er væsentligt for børns udvikling af empati, at det 
pædagogiske personale er optaget af børneperspektiver, 
som børnene udtrykker både verbalt og kropsligt. Rela-
tioner mellem det pædagogiske personale og børnene, der 
bygger på ligeværd, forståelse og ind levelse medvirker til, 
at børnene udvikler selvstændighed og får medbestem-
melse, men også til, at børnene får forståelse for andre  
og betydningen af handlen i fællesskabets og hinandens 
interesse. 

Alle børn har brug for at blive mødt med positive forvent-
ninger, fordi det fremmer børnenes gåpåmod og positive 
forventninger til omverdenen. Læringsmiljøet skal både 
understøtte børns daglige trivsel og sociale omgang med 
hinanden, men også bidrage til, at børnene får erfaringer 
med at begå sig i verden udenfor. Det er særlig vigtigt for 

sammenhængen til skolen, at børnene har gode erfaringer 
med at tage initiativ til at indgå i relationer og med at løse 
konflikter. 

Samarbejdet med forældrene spiller en central rolle for 
barnets sociale læring og udvikling. Dialogen mellem 
 forældrene og det pædagogiske personale kan medvirke til 
gensidig forståelse af barnets perspektiv og det sociale liv i 
dagtilbuddet med henblik på at understøtte barnets læring 
og børnenes indbyrdes relationer og fællesskab. Sam-
arbejde og dialog kan også bidrage til at forebygge  mob - 
ning.

Legens betydning for social læring

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at legen er 
grundlæggende, for derigennem lærer børn at forhandle, 
at indgå kompromisser og at løse konflikter. Et af legens 
kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor 
må afstemme med hinanden hele tiden. 

Børns sociale læring og udvikling finder også sted, når de 
iagttager andre børns leg, så de fx lærer at afkode leges 
 formelle og uformelle regler og komme med konstruktive 
legeudspil, der kan bringe dem ind i og fastholde legen. 
Børnene kan med andre ord lære forskellige sociale 
omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtil-
buddet og generelt i livet, herunder også i skolen. 

Læringsmiljøet skal understøtte børns lyst til at lege, udfor-
ske og eksperimentere. 

Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefælles-
skaber, selv om de gerne vil deltage. Derfor må det pæda-
gogiske personale løbende veksle mellem at gå foran, ved 
siden af og bagved børnene med henblik på at understøtte 
børnenes deltagelse i legefællesskaber. Børn er forskellige 
og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden 
kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og 
individuelle interesser. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet 
og rammer for legen spiller såvel det fysiske miljø, ind-
retningen, legetøjet og atmosfæren også en vigtig rolle.

(Bilag 2 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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