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 Hvad betyder det, at anlægge et 
børneperspektiv?

 Er det vigtigt i bestræbelsen på at 
styrke børn og unge i udsatte 
positioner – og i forhold til det med at 
bruge naturen

Hvorfor – hvorfor ikke?



 Et udefra-perspektiv på barnets 
behov

 De voksnes forsøg på at sætte sig 
ind i barnets situation

 Barnets eget perspektiv: Verbal 
artikuleret og non-verbalt artikuleret



 Viden: Fordi børn har en viden, som vi ikke har

 Etik: Det er vold mod den anden (barnet) ikke at møde 
ham/hende i hans/hendes særegenhed (frit citeret efter E. 
Levinas)

 Metode/effektivitet: Ligeværdig og tillidsfuld inddragelse 
muliggør samarbejde – patronisering forhindrer det

 Empowerment: Ligeværdig inddragelse øger børnenes 
mestringsevne, muligheder og tilhør – patronisering skaber 
afmagt, frustration og fremmedgørelse

 Dertil kommer så FN’s børnekonvention



 Både vores holdninger og praksisser ift. inddragelse af 
børns perspektiver samt ift. opmærksomhed på og 
tolkning af deres tegn hænger sammen med  vores 
måde at tænke/opfatte:

◦ Socialt og pædagogisk arbejde

◦ Viden

◦ Børn  og børn-voksen relation

◦ Barnets bedste og ‘det gode liv’: normalitet, udvikling, 
afvigelse og indsats, betydningen af at børn kommer ud i 
naturen 



Ofte er vi ikke opmærksomme på, 
hvad det er for lapper, der ligger 
bag regler samt egne og andres 
holdninger og handlinger, endsige 
på den indbyggede flertydighed og 
konfliktualitet: 

Opmærksomhed og refleksivitet 
kan fremme bedre inddragelse af 
barnets perspektiv og bedre 
samarbejde - tværfagligt såvel som 
med forældre



 Det onde barn

 Det uskyldige 
barn

 Det formbare 
barn



 Det naturligt udviklende barn

 Det ubevidste barn

 Barnet som familiens 
spejlbillede 



 Børn er aktive agenter i eget og det fælles liv helt fra starten

 Hvad der fremstår som naturlig (sund) udvikling, behov og omsorg er både 
naturligt og kulturlig/historisk forankret

 Opgør med forestillingen om sikker og universiel/kontekstuafhængig videns 
mulighed for at udpege ’den rigtige vej’ – må i stedet kombineres med 
responsivitet samt refleksion i og over praksis

 Børn og voksne er ikke hinandens modsætninger

◦ Der er forskelle ml. børn og voksne, ligesom børn ikke er en homogen gruppe og 
alder/modenhed ikke nødvendigvis udgør den afgørende forskelsfaktor  

 Forskelle mellem børn og voksne er

◦ forankret i såvel ’natur’ som sociale konstruktioner og samfundsmæssige organiseringer

◦ samtidig også udtryk for magtrelationer – omsorg er også at vedkende sig magtrelationen 
og tilstræbe ligeværdighed, herunder at minimere magt-ubalancen



 Ligeværdig inddragelse af barnets perspektiv (også når dette ikke 
har ‘ord’) som forudsætning for den gode indsats/de gode 
initiativer

 Ligeværdig inddragelse kræver, at nogen gør sig til ‘advokat’ for 
barnets perspektiv

 Vigtig at skelne mellem barnets perspektiv og eget 
fagligt/værdimæssigt funderede perspektiv

 Vigtigt at kunne dechifrere de andres børnesyn, både med henblik 
på samarbejde, og ‘advokering’ af barnets perspektiv i dette 
samarbejde

 Narrativ kompetence med afsæt i dechifrering af de andres 
børnesyn


