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Det ved vi om - børns læring i fællesskaber Pia Williams Hent PDF Forlaget skriver: Alle har brug for at høre
til og at være værdifulde deltagere i et fællesskab - ikke mindst børn. Under fællesskabets rammer udvikler
barnet sig, det trives, vokser, udvikler viden og følelser og dannes som menneske. Denne bog om børns

læring i fællesskaber tager fat i den viden, vi har om det nødvendige fællesskab, hvor sociale relationer børn
imellem ikke kan erstattes af voksne, men netop kræver børn og deres forståelse af verden. Vi ved, hvor
positiv betydning et dagtilbud af høj kvalitet har for alle børn. En af markørerne for kvaliteten er, at

dagtilbuddene i de pædagogiske aktiviteter understøtter og bygger videre på børns fællesskaber med andre
børn, så alle børn lærer, udvikler sig og bliver livsduelige.

'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.
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