
HVAD SIGER LOVEN?

 ! Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes  
på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.
Forarbejder til dagtilbudslovens § !, stk. "

! Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, "#!$.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med barne-
synet! 

FN’s Børnekonventions fokus på barnets ret til leg og med-
bestemmelse står centralt i danske dagtilbud. Det betyder, 
at dagtilbuddene er forpligtede til at give børn medbe-
stemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangs-
punkt i børnenes perspektiver, og hvor den børneinitierede 
leg fremmes af det pædagogiske personale, som værner 
om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det 
at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner danske 
dagtilbud om børns ret til at være børn, til at være forskel-
lige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. I danske dagtil-
bud er der fokus på at drage omsorg for børnene og sam-
tidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte 
deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De danske dagtilbud skal være med til at understøtte det 
gode børneliv, forstået som et liv, hvor der er plads, tid og 
ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende 
pædagogisk personale giver barnet nærvær, omsorg og 
tryghed til at kunne lære og udvikle sig. Børn opfattes 
grundlæggende som kompetente og selvstændige, sam-
tidig med at børn har brug for omsorg, udfordringer, 
 positive forventninger og tillid fra det pædagogiske perso-
nale. 

Det pædagogiske personale og ledelsen må skabe organi-
satoriske rammer og et læringsmiljø, der muliggør, at bør-
nene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerken-
dende relationer. Børn ses som aktive medskabere af egen 
læring og udvikling i rammer, det pædagogiske per sonale 
er ansvarlige for. Børnenes bidrag er væsentlige og vigtige 
elementer i det pædagogiske arbejde – når der er tale om 
både planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, 
leg og rutinesituationer. Derfor er det vigtigt, at barnet 
føler sig set og forstået, og at barnet oplever, at det har en 
demokratisk stemme. Legen og legende, nysgerrige til-
gange er udgangspunktet for de processer, som barnet ind-
går i, og som det pædagogiske personale har ansvaret for at 
rammesætte. Læreplanen skal understøtte, at dette fokus 
fastholdes i det pædagogiske arbejde.

§

Barnesyn

!$ Den styrkede pædagogiske læreplan

Det fælles pædagogiske grundlag


