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På temadagen møder du:  

Legen er en afgørende del af børns dannelse. Ofte 
hører vi, at de to hører nært sammen, og at vi for at 
fremme børns dannelse bør investere mere tid og 
nærvær i legen – og i højere grad skabe fokus på den 
frie, fjollede og til tider vilde leg.

Men hvorfor er det lige, at disse to emner fra den 
styrkede pædagogiske læreplan danner så godt et 
makkerpar – hvorfor er det, at vi bør have leg og dan-
nelse for øje i vores praksis?

Hos Dafolo ønsker vi i samarbejde med en række 
dygtige forskere og praktikere at sætte fokus på  
legen og dannelsen i dagtilbud anno 2020: Over en 

periode i foråret skaber vi grobund for, at du i din 
praksis både kan observere og stille dig nysgerrig 
i forhold til legen og dannelsens betingelser på din  
arbejdsplads.

Vores læreplansdag er derfor en del af vores fælles 
undersøgelse – og både før og efter denne dag støt-
ter vi dig i din nysgerrighed og refleksion over temaet 
i din praksis. 

Så kom og vær med i vores fælles afdækning af, hvor-
dan legen og dannelsen kan understøttes, arbejdes 
med og fremmes i din daglige praksis. Vi garanterer, 
at det bliver lærerigt! 

Vi vil dagen igennem have skarpt fokus på, hvor-
dan du bedst muligt kan omsætte din nye viden til 
praksis! Derfor vil du i god tid inden temadagen 
modtage en materialepakke med en række artik-

ler samt oplæg til opmærksomhedspunkter, du 
på forhånd kan undersøge. Temadagen vil bygge 
videre på dine undringer og lade dig gå i dybden 
med din egen praksis. 

Lars Geer Hammershøj, 
ph.d., professor, DPU, 
Aarhus Unversitet

Ann Elisabeth Knudsen, 
konsulent og forfatter, 
lektor i psykologi

Kristina Avenstrup, 
uddannet pædagog, 
områdeleder, 
Børnehusene Kokkedal

Nanett Borre,  
uddannet pædagog, 
motorikvejleder og 
internationalt certificeret 
børneyogalærer

Lotte Salling, 
uddannet bevægelses-
pædagog, foredragshol-
der og forfatter

Tea Thyrre Sørensen, 
musikpædagog, certifi-
ceret coach og pædago-
gisk supervisor

Anne Sophie Engsig, 
konsulent, Dafolo.

Når dagen er slut, er du blevet klogere på: 
• hvad der menes med begrebet ”barnets dannelse”
• hvilken rolle legen er i stand til at spille i forhold til at fremme dannelse, sprog og motorik
• hvordan du som leder kan understøtte og arbejde med legen i din institution 
• hvordan du som pædagog kan deltage nysgerrigt og undersøgende børns leg
• hvorfor det giver mening også at forholde sig til neuropsykologien, når vi taler om børns leg.

Målgruppe

Dagen er målrettet dagtilbuds- 
pædagoger, pædagogiske ledere, 
faglige fyrtårne og pædagogiske 
konsulenter og alle med interesse 
for børns leg og dannelse. 



  

PROGRAM FOR DAGEN
8.30-9.00:  Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

9.00-9.-15:  Velkomst v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo

9.15-11.00:  Leg, dannelse og kreativitet: hvordan står det til? v/ Lars Geer Hammershøj
I dagens første oplæg tager Lars Geer Hammershøj udgangspunkt i det paradoks, at leg og dannelse er 
blevet de nye centrale begreber i dagtilbudsloven og den styrkede læreplan samtidig med, at der er ud-
bredt bekymring for, at børn leger mindre i dag. I oplægget giver han sit bud på, hvorfor leg og dannelse  
er vigtige i dag, og hvad dannelse er i dagtilbud, og hvordan dannelse fremmes gennem leg. 

11.00-11.15:  Kort pause

11.15-11.45:  Opsamling på formiddagens pointer – hvad ønsker du at blive klogere på? v/ Anne Sophie Engsig
Vi fokuserer i denne session på de emner, I hver især ønsker at blive klogere på: Det kan være ting, I på for-
hånd har observeret eller noteret jer i jeres praksis over foråret, det kan være undringer på egne eller dine 
kollegers vegne. Du får i denne session mulighed for at drøfte dine spørgsmål med dagens andre deltagere 
i mindre grupper. I denne korte fællesrefleksion sætter vi først og fremmest ord på, hvad vi indtil  
nu har bidt mærke i – og hvad vi stadig mangler svar på.  

11.45-12.45:  Frokost

12.45-14.00: Praksisrettede værksteder
I denne session tilbydes valget mellem fire forskellige praktiske værksteder med hver deres fokus på 
legens egenskaber (du skal ved din tilmelding vælge et værksted). 

• VÆRKSTED 1: Lederens arbejde med legen v/ Kristina Avenstrup
Med den styrkede pædagogiske læreplan er legen blevet helt central i det pædagogiske arbejde. På dette 
værksted sættes fokus på lederens opgave med at understøtte det pædagogiske personales arbejde med 
at sikre alle børns adgang til de vigtige legefællesskaber. Deltagerne får mulighed for at afprøve to konkrete 
metoder, man som leder kan bruge til at skabe og understøtte refleksion over børnenes adgang til leg og de 
voksnes legepraksis.

• VÆRKSTED 2: Bevægeglæde – for børn og voksne v/ Nanett Borre
Nanett Borre vil i sit værksted fokusere på, hvordan du som pædagog kan være med til at udvikle 
børns bevægeglæde og kropslighed. I værkstedet præsenteres du for - og inddrages i! - en række  
sjove lege, der vil skabe fut og bevægelse ude på stuerne.

• VÆRKSTED 3: Sproglege – sådan leger du sproget frem v/ Lotte Salling
Helt i læreplansdagens praksisrettede ånd vil Lotte Salling i dette værksted give gode råd og ideer til,  
hvordan rytmik, leg og latter kan inddrages i arbejdet med at øge børns sproglige færdigheder og 
selvværd: Ofte er det blot simple ændringer, som kan gøre en stor forskel ift. koncentration, glæde og 
indlæringslyst.

• VÆRKSTED 4: Udviklingsleg – legens betydning for barnets neuropsykologiske udvikling 
v/ Tea Thyrre Sørensen
I dette værksted er barnets neuropsykologiske udvikling i fokus. Her undersøger Tea Thyrre Sørensen, 
hvordan man gennem enkle og virkningsfulde lege kan styrke børns legefærdigheder og understøtte 
deres udvikling af opmærksomhed, turtagning, impulskontrol og indlevelse i andre og præsenterer en 
håndfuld lege, du kan tage med hjem til hverdagens praksis.

14.00-14.15:  Pause – med kaffe og kage

14.15-15.15:  Børns leg og dannelse v/ Ann Elisabeth Knudsen
Kan vi ud fra den aktuelle hjerneforskning blive klogere på, hvordan forskellige lege påvirker børns udvikling? 
Findes der ligefrem læringsformer, vi bør undgå, hvis vi ønsker at tage hensyn det tempo, som barnets hjerne 
udvikler sig i? Ann Elisabeth Knudsen vil i dette oplæg sammenholde pointer fra hjerneforskningen med kon-
krete eksempler fra praksis – med henblik på bedst muligt at kunne hjælpe børn med at blive  
glade, motiverede og lærelystne. 

15.15-15.35:  Hvad gør vi, når vi kommer hjem? Farvel og på gensyn. v/ Anne Sophie Engsig
I dagens sidste session opfordrer vi dig til at bringe dagens oplæg i spil: Hvad husker du især? Hvad vil  
du arbejde videre med, når du kommer hjem? Du får mulighed for at lave forpligtende aftaler og indgå i 
sparringsnetværk med de andre deltagere på dagen. Sammen får vi det bedste ud af dagens pointer  
– klar til praksis!

Vi forbeholder os ret til æ
ndringer i program

m
et.



Praktiske oplysninger om læringsdagen
Tid: 20. oktober 2020

Konferencested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager/ Kr. 1.798,- ekskl. moms. pr. deltager for medlemmer af I børnehøjde. 
Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme organisation (samlet tilmelding).

HUSK: Ved tilmelding til læreplansdagen sparer du 200 kr. på dit medlemskab af i BØRNEHØjDE
– Dafolos eksklusive fællesskab for dagtilbudspædagoger, ledere og konsulenter i dagtilbud

  Tilmelding: Bindende tilmelding senest 10. september 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter

tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb.  
Pladsen kan altid overdrages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden  
for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder,  
men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: 
Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 06.20 - 178

Tilmeld dig 
inden d. 15. august 

2020 og få 
200,- i rabat

Spændende titler fra Dafolo
• Kom ind i legen – fælles legemanuskripter som  

pædagogisk metode af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek
• Bevæg mig – krop, sanser og bevægelse i børnehøjde  

af Nanett Borre
• Det ved vi om – æstetiske læreprocesser af Julie  

Borup-Jensen
• Børns hjerner - hjerne, leg og dannelse i dagtilbud –  

og et opgør med tanken om tvangsmodning af børn!  
af Ann-Elisabeth Knudsen

• NYHED Mig og Julle af Lotte Salling og Tom Kristensen
• NYHED Er der matematik i en perleplade? Matematisk 

opmærksomhed for 3-6-årige af Alice Darville og  
Christina Voigt

Skræddersyede arrangementer 
eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement til- 
passet jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse.  
Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling.  
Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

KRISTINA AVENSTRUP OG SINE HUDECEK

Kom ind i legen!
Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

LÆRING I  
DAGTILBUD

Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for 
børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmu-
ligheder. 

Kom ind i legen! præsenterer den pædagogiske metode ”fælles legemanuskripter”, som 
har til formål at sikre alle børn adgang til de vigtige legefællesskaber med andre børn. 
Metoden går ud på, at hele børnegruppen systematisk introduceres til et udvalg af rolle-
lege på en måde, som tilgodeser de enkelte børns aktuelle udviklingszone og interesser. 
Den voksne guides i at indgå som aktiv deltager i legeaktiviteterne. 

Fælles legemanuskripter kan anvendes til at styrke børnenes udvikling af legekompeten-
cer og derigennem udviklingen af de centrale almene kompetencer, som er grundlaget 
for barnets trivsel og læreprocesser hele vejen op gennem institutionsforløbet og på 
længere sigt i uddannelsessystemet. 

Bogen indeholder pædagogiske værktøjer og redskaber til planlægning og pædagogisk 
refleksion samt et fyldigt legekatalog med konkrete legemanuskripter, som kan anven-
des i vuggestue og børnehave.

På www.dafolo.dk/legemanuskripter kan du finde redskaber til at arbejde med 
fælles legemanuskripter i din pædagogiske praksis. 

Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet.  
Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilret-
telægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for 
børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende 
og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have 
glæde af at læse med.

I serien er blandt andet udkommet Køn i pædagogisk praksis (Kristina Avenstrup og Sine Hude-
cek) og Aktionslæring i pædagogisk praksis (Suzanne Krogh og Søren Smidt). 

ISBN  978-87-7160-179-4

9 788771 601794

ISBN 978-87-7160-179-4

Varenr. 7477

Kom
 ind i legen!

Her står du med en sand inspirationskilde til at udvikle børns bevægeglæde, 
sansning og kropslighed sammen med de voksne i dagtilbuddet. Bogen 
understøtter nemlig arbejdet med læreplanstemaet ”krop, sanser og bevægelse”, 
og du får mange praktiske og sjove ideer til at arbejde med temaet i jeres dagtilbud.

Bogen sætter særligt fokus på sanserne og deres betydningsfulde rolle i hele barnets 
udvikling og livsudfoldelse, og hvordan man skaber læringsmiljøer, hvor sanserne bliver 
en del af barnets leg.

Bogens første del indeholder den basale teoretiske viden, der ligger til grund for børns 
sansemotoriske udvikling. Her får du en indføring i, hvordan den foregår under optimale 
betingelser, men også, hvorfor nogle børn kan have særlige udfordringer på dette område, 
hvordan du kan identifi cere disse børn, og hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte dem 
i den videre proces.

Bogens anden del tager et kig på begrebet læringsmiljøer. Hvad dækker begrebet over, og 
hvilke krav skal man stille til læringsmiljøer, for at alle børn kan få så alsidige oplevelser og 
erfaringer med sansning og bevægelse som muligt?

Undervejs i bogen indgår refl eksionsspørgsmål og forslag til lege og aktiviteter både indenfor, 
ude på legepladsen og i naturen. I et særskilt kapitel om forældresamarbejde gives et bud på, 
hvordan arbejdet med krop, sanser og bevægelse kan formidles til forældrene, og hvordan et 
forældremøde om emnet eksempelvis kunne bygges op.

Bogen afsluttes med et legekatalog med sjove 
lege, der på hver deres måde sætter fut 

i både krop, sanser og bevægelse – 
for både børn og voksne!
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NANETT BORRE

LÆREPLANSSERIEN 
Læreplansserien relaterer sig direkte til 

den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. 
Serien består af en række udgivelser, som alle giver 
konkrete bud på, hvordan arbejdet med læreplanen på 
bedste vis kan understøtte børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse og derved forbedre kvaliteten af det enkelte 
dagtilbud herunder dagplejen. 

Udgivelserne dykker ned i læreplanens seks temaer og centrale 
emner som forældresamarbejde, planlægning, evaluering samt 
den vigtige leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale i 
dagtilbud herunder dagplejen og er tænkt som en håndsrækning 
til det konkrete pædagogiske arbejde med den styrkede pæda-
gogiske læreplan. 

Varenr. 7880

ISBN 978-87-7160-765-9

9 788771 607659

ISBN 978-87-7160-765-9
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Æstetiske 
læreprocesser

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved
vi

om

Varenr. 7898

DAGTILBUD
Æstetiske læreprocesser har betydning for barnets udvikling, identitetsdannelse og oplevelse af 
tilhørsforhold til et fællesskab – og dermed står den æstetiske læring ganske centralt i arbejdet med den 
styrkede pædagogiske læreplan. Denne bog beskriver, hvordan der i æstetiske aktiviteter som sanglege, 
teaterstykker, tegning og rytmik gemmer sig et enormt pædagogisk potentiale som noget andet og mere 
end blot pauseaktiviteter, men som et felt med væsentlige perspektiver for barnets erkendelse, erfaring 
og læring. Bogen bidrager med eksempler på, hvordan det pædagogiske personale i praksis kan arbejde 
med æstetiske aktiviteter i relation til de seks læreplanstemaer, og den tilbyder en model rettet direkte 
mod evaluering af komplekse læreprocesser. En væsentlig pointe i bogen er, at din hverdagskulturelle 
viden er det perfekte afsæt for at kunne arbejde med æstetisk læring i din daglige praksis.

Julie Borup Jensen Professor MSO på Institut for Læring og Filosofi  ved Aalborg Universitet. Julie har 
i sin forskning rettet særligt fokus på æstetiske og kunstbaserede læringsformers betydning for blandt 
andet identitetsdannelse og kreativitet hos børn.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede 
bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien 
præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af 
kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. 
Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-805-2

9 788771 608052

ISBN 978-87-7160-805-2

Julie Borup Jensen

Ann-Elisabeth Knudsen
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Hjerne, leg og dannelse i dagtilbud 
– og et opgør med tanken om tvangsmodning af børn!

Tindingelap
(TEMPORALLAP)

pandelap (frontaLLap)
isselap 

(PARIETALLAP) 

liLLehjernen 
(cerebeLLum) 

nakkelap 

hypothalamus

amygdala
(del af det limbiske system)

del af det limbiske system

(del af det limbiske system)

(del af det 
limbiske system)

thalamus

hjernebjælke

hjernestammen

hippocampus

lugtekolbe

9 788771 608564

Grundpræmissen for denne bog er, at uden viden om barnehjernens udvikling 
kan vi ikke for alvor tage udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Og uden en reel forståelse af hjernens udvikling er vi i fare for at forsøge at 
tvangsmodne børns hjerner, når vi anvender læringsformer, som deres hjerner 
slet ikke er indrettet til eller parate til.

I bogens tre første dele gennemgår forfatteren typiske udviklingstræk i børns 
hjerner, deres sanser, følelser og sprogudvikling i aldrene 0-2 år, 3-4 år og 5-6 
år. I fjerde del sættes der fokus på legens betydning for hjernens udvikling, og 
femte del behandler børn og dannelse i betydningen: Hvordan lærer vi børn at 
tænke selv, at turde fejle og at blive både tolerante og robuste? 

Forfatteren beskriver mange praktisk-pædagogiske konsekvenser af den præ-
senterede viden. Læseren får således hele tiden med basis i forskningen kon-
krete eksempler fra børns hverdag i dagtilbud.

Vi har brug for børn med ”gå-på-mod”, børn, som tør fejle, børn, som tror på sig 
selv og ikke mindst – glade børn. 

Bogen her handler om, hvordan de pædagogiske voksne kan være med til at 
skabe netop dét allerede i 0-6-årsalderen!

Bogen er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen, som 
gennem en årrække har arbejdet med og skre-
vet om neuropsykologi og hjernens funktioner. 
Hun er desuden en meget vidende, værdsat og 
anvendt foredragsholder.

Indhold

1. del  
Børns hjerner fra 0-2 år  6

2. del  
Børns hjerner fra 3-4 år  28

3. del  
Børns hjerner fra 5-6 år  42

4. del  
Den 0-6-åriges hjerne og  
legens altafgørende betydning  56

5. del  
Børn og dannelse – praktisk  
hjernegymnastik og filosofi med børn  88

ISBN 978-87-7160-856-4

Varenr. 7993

hjernebog omslag.indd   1 29/04/2019   09.45

Content: 210x297 mm / spine: 7.9 mm

Børn med et handicap oplever ofte at blive behandlet  
anderledes, blive stirret på eller talt hen over hovedet 
på. Og det kan være svært, når man bare gerne vil  
behandles helt almindeligt. Denne bog vil gerne hjælpe 
børn til at turde tale med andre, der ikke ligner dem selv. 

Bogen er både skrevet til de børn, der hver dag er  
udfordret af et handicap, og til alle andre børn, der  
igennem historien kan få et indblik i, hvordan et barn  
med handicap ofte må kæmpe med små ting i hverdagen, 
som vi selv ikke tænker over. 

God fornøjelse!

Varenr. 8013 9 788771 608861

ISBN 978-87-7160-886-1

ISBN 978-87-7160-886-1
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ALICE DARVILLE OG CHRISTINA VOIGT 

Er der matematik 
i en perleplade? 

Matematisk opmærksomhed for 3-6-årige

Matematik findes overalt i vores verden. Vi bruger matematik til at beskrive det, vi oplever og 
undrer os over, og den danner grundlag for at forstå, hvordan verden hænger sammen. Som 
voksne – og som pædagoger – har vi derfor en vigtig opgave i at hjælpe barnet med at få et sprog 
for netop matematik og dermed understøtte barnet i sin naturlige nysgerrighed. 

Bogen finder sit omdrejningspunkt i matematikdidaktiker Alan Bishops seks temaer, der hver 
især beskriver de grundlæggende elementer af matematikken, vi til daglig støder på. Hvert tema 
bredes ud og efterfølges af forslag til aktiviteter, som kan anvendes i den pædagogiske praksis: 
Hvordan kan vi f.eks. arbejde med former og mønstre? Hvordan kan vi beskrive vægt og tyngde? 
Og hvordan inddrager vi bedst muligt matematikken, når vi leger og spiller spil? 

Bogen er rettet direkte mod den pædagogiske praksis og ikke mindst arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan, hvor såvel det fælles pædagogiske grundlag som de seks læreplanste-
maer i høj grad rummer en sammenhæng til arbejdet med matematisk opmærksomhed. 

Læseren præsenteres for en lang række eksempler på, hvordan det pædagogiske personale kan 
understøtte, igangsætte eller gribe den matematiske opmærksomhed i hverdagen. Bogen tilby-
der desuden gode råd og vejledning til, hvordan samspil, initiativtagning og rammesætning kan 
indtænkes i den pædagogiske praksis. Bogen henvender sig især til pædagogisk personale, der 
arbejder med børn i børnehavealderen.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Serien  
”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke 
læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at 
skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed 
og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervi-
sere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.

I serien er blandt andet udkommet Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis – synlig læring og kvalitets-
udvikling i dagtilbud af Stine Elverkilde og Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud af Ane Qvortrup, 
Majbritt Skriver Laustsen og Lotte Langaa Tjalve.
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