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Børneperspektiver og børns perspektiver 



Sammen om trivsel
Hvordan børns perspektiver inddrages i 
den tidlige opsporing for at udvikle 
læringsmiljøet og fastholde trivsel
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Fælles afsæt i 

Aalborg kommune
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• Styrkede pædagogiske læreplan, 

Opsporingsmodellen og 

Fælles principper for inklusion

Sammenhængskraft
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• Børn i udsatte positioner

• Barnesyn og børneperspektiv

• Sammenhænge og overgange

• Forældresamarbejdet

• En systematisk evalueringskultur

Opsporingsmodellens grundelementer harmonerer 
med den styrkede læreplan og styrker bl.a.



At se med børn - børns perspektiv
At se på børn - børneperspektivet
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Opsporingsmodellens 4 metoder

Trivsels-

evalueringer 

Dialogmøde 

Den gode 

overgang 

Faglig

sparring 
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Trivselsdimensioner og børns 
perspektiver/børneperspektivet
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Eksempel på trivselsdimension 
og børns perspektiver/børneperspektivet 
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Eksempel på trivselsdimension 
og børns perspektiver/børneperspektivet 
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Fælles faglig dialog om inddragelse af børns 
perspektiv/børneperspektivet



Pendulet 

Opsporing 

Individ 
Refleksion, dialog 

og handling 

Læringsmiljøet

Blik på fællesskabetBlik på barnet
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Dialogmøde

… hvordan inddrages 

barnets perspektiv?
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Den gode overgang

Overgangsbeskrivelse 

og dialogmøde ved 

ekstra 

opmærksomhed eller 

bekymring  

Forældreperspektiv

Barnets perspektiv 
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Den gode overgang – samtaler med kommende 
skolebørn

Hvad glæder du dig allermest til, når du 

skal i skole?

Er der noget du er bekymret for, når du 

skal i skole?

Hvad er vigtigst, at skolen ved om dig?

Nye 

venner

Frikvarter
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Opsporingsmodellens 4 metoder

Trivsels-

evalueringer 

Dialogmøde 

Den gode 

overgang 

Faglig

sparring 
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Børn gør voksne klogere

Børnene ved bedst, hvordan de 

oplever deres læringsmiljø. Derfor 

er deres perspektiver en vigtig kilde 

til feedback på, hvordan I sammen 

med forældrene lykkes med 

udformningen af et læringsmiljø, 

der passer til børnenes behov

Nysgerrighed på børns 

oplevelser kan forbedre 

de pædagogiske rammer

Børns 

perspektiver 

styrker voksnes 

blik for kvalitet i 

dagtilbuddet og 

øger børnenes 

trivsel

Børneperspektiver er mere end 

at spørge børnene om, hvad de 

mener. Det handler om aktivt at 

være nysgerrig på at forstå og 

lære af det, børnene ser ud til at 

opleve og ville
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Artikel 3: Vi skal gøre det bedste for barnet

Vi skal være tydelige om 

børns medinddragelse og 

indflydelse

Vi skal ikke tage vores 

viden og faglighed ud af 

beslutninger



Stemme
Udtryksform

Rummet
Omgivelserne

Indflydelse Publikum

Sikre og inkluderende 
omgivelser, hvor børn kan 
udtrykke deres meninger 

og holdninger

Meninger skal kunne 
udtrykkes frit og med 

selvvalgt "værktøj"

Børn inddrages i spørgsmål, 
hvor de reelt har mulighed for 

indflydelse
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Dem, der lytter, skal 
gøre det med respekt. 
Vi skal ville det ægte!



1. Manipulation

Børn siger og gør det, som de voksne foreslår eller fortæller dem. 

Voksne bruger dele af udsagn og kvitterer ikke for, hvilken indflydelse børn reelt har haft

2. Symbolsk deltagelse

Børn bliver spurgt ind til deres synspunkter på et bestemt emne. De har ingen eller ringe 

mulighed for at påvirke måden, de kan udtrykke sig på. Børn deltager, men forstår ikke, 

hvad det drejer sig om.

3. Konsulteret og informeret

Projekter designes og udføres af voksne, men børn er konsulteret. De har fuld indsigt i processen 

og deres synspunkter tages alvorligt. Børn beslutter selv om de vil deltage

4. Vokseninitiativ: 

Voksne tager initiativ, men børn er med i alle faser og er med til at træffe beslutninger.

5. Børne-initiativ: 

Børn tager initiativ og har beslutningskompetence. Voksne står til rådighed og deltagelse.

Deltagelsesstigen
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Metoder til at arbejde med børneperspektiver/børns 
perspektivet

22

• Rundvisning med barnet som guide

• Fotobog – som barnet er med til at lave 

over de steder/ting det bedst kan lide

• Udstilling med børns betydningsfulde ting

• Børneinterviews

• Børneparlamentet

• Børnemosaik

• Følge børnenes spor – hvad er børnene 

optaget af
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Inddragelse af børns perspektiver til 
stillingsopslag

”Du skal være god til at 

trøste. Du skal være god at 

lege med og god til at tage 

på tur. Du skal være god til 

at fjolle og drille. Du skal 

være god til høre på det, vi 

siger, og du må ikke være 

god til at skælde ud”
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Refleksionsspørgsmål 

• Hvordan vil I inddrage børneperspektivet/børns perspektiver i arbejdet med 

den tidlige opsporing og indsats?

• Hvordan rammesætter I ledelsesmæssigt inddragelse af 

børneperspektivet/børns perspektiver i det pædagogiske læringsmiljø?

• Hvilke dilemmaer ser I i forhold til inddragelse af børneperspektivet/børns 

perspektiver på dagtilbudsområdet?



Tak for nu


