
Red Barnets Børnesyn – 8 centrale principper, samt eksempler på praksis 

 

1. Børn er subjekter med selvstændig værdi 

Børn er selvstændige individer på lige fod med voksne, og børn og unges perspektiver er lige så 

vigtige som voksnes.  

Børn og unge har egne meninger, værdier og handlemåder, som bør respekteres af de voksne, der 

omgiver dem – og af samfundet generelt. Derfor giver det god mening at anlægge et børneperspektiv i 

alle sine aktiviteter og holdninger i forhold til indsatser for børn og unge. Det betyder, at man må stille 

sig på deres side, gøre hvad man kan for at se tingene fra deres perspektiv, lytte til dem og respektere 

deres meninger. Man skal også være klar til at flytte sig, så man bedre rummer og afspejler børns og 

unges holdninger i en given sag. Man skal ikke se børn og unge som objekter, men derimod som 

subjekter, der er medspillere i processer, der vedrører dem – og som skal have indflydelse på disse 

processer. 

Eksempler på praksis:   

 (Sita:) Red Barnets (SoMe) Børne/unge panel som er et rådgivende, informerende og 

formidlende organ. Rådgiver os i forskellige sager, tager ud og holder oplæg, giver feedback 

på materiale, kampagner, indsatser, mv.  

 Lejre for udsatte børn og familier: Her er børn fx med i festudvalg, ’mini-elevråd’, mv. hvor 

børnene er med til at planlægge og har indflydelse på, hvad der skal ske og hvordan på selve 

lejren. 

 (Internationalt: Børneklubber, børnestyret kommunikation/formidling/dialog i lokalsamfundet.) 

 

2. Børn er vigtige aktører i deres eget liv og i samfundet 

Børn skal spille en hovedrolle i deres eget liv. De skal tages alvorligt som borgere, der skal lyttes til 

og have tilstrækkelige informationer, så de kan være med til at skabe forandringer i deres eget liv.  

Red Barnet har et demokratisk syn, der handler om at give børn og unge en stemme. Det betyder, at 

man skal opfatte børn og unge som centrale aktører i at styrke deres egen trivsel, læring og udvikling. 

Man skal respektere børn og unges følelser, holdninger og meninger og give dem vægt. Red Barnet 

kæmper for, at voksne omkring børnene – samt resten af samfundet – gør det samme. 

3. Børn kan udtrykke deres holdninger og skal inddrages 

Det giver børn selvværd, motivation og handlekraft at blive inddraget.  

Derfor er det vigtigt at kæmpe for, at børn og unge får mulighed for at deltage i beslutninger, såvel i 

deres eget liv som i større og mindre fællesskaber. Børn kan udmærket udtrykke deres holdninger, og 

derfor er det vigtigt, at man hele tiden arbejder på at blive dygtigere til at forstå børn og unges 

holdninger, følelser og handlinger. I Red Barnet udvikler vi metoder til at inddrage børn og unge ud fra 



deres perspektiv på verden. Vi arbejder også for, at andre voksne, forældre, fagfolk og myndigheder 

kender og bruger relevante måder at inddrage børn på.  

Eksempler på praksis (for 2 & 3): 

 (Rasmus:) Red Barnet uddanner, inspirerer/motiverer og kapacitetsopbygger vores eget 

personale, partnere, frivillige, og fagpersoner til at forstå betydningen af børns inddragelse og 

arbejde konkret med det i praksis i det mellemmenneskelige. Fx en god velkomst, en god 

afsked, hvordan man danner og styrker relationer (børn-børn; Voksne-børn) i de konkrete 

aktiviteter for og med børn. Altså hvordan kan man helt konkrete vise, at man tager børn 

alvorligt og lytter til dem. 

 

 (Sita:) Ikke bare inddragelse for inddragelsens skyld, men gøre sig klart, hvornår og hvordan 

det er på sin plads at inddrage børn og unge. Det er noget vi jævnligt diskuterer i Red Barnet, 

også med vores samarbejdspartnere og frivillige – og med børn og unge. Handler også om at 

sætte rammer for børnene ift. inddragelse – altså hvad, der er muligt og realistisk (vi er jo 

ikke ønskefeer)  

 

 Anti-mobbe strategi på skoler: Her giver elever input til, hvad de kan bidrage med ift. at 

forebygge og forhindre mobning på skolen. 

 STÆRKE SAMMEN – inddragende og kreativt undervisningsforløb for ml.trin. mhp. at styrke 

børns resiliens og trivsel. Materialet er fuld af kreative tematiske øvelser, hvor eleverne skal 

diskutere deres egen holdning og tage stilling til et emne, et dilemma mv. Der er også udviklet 

et redskab til klassesamtale, hvor klassen diskuterer og beslutter, hvilke emner de gerne vil gå 

videre med. 

 (Internationalt: Child-friendly communities/Børneråd i lokalsamfundet: børn inddrages i 

lokalpolitik og der advokeres for børne-venlig politik, handleplaner, budgetter, mv.) 

 

4. Børns behov skal vurderes ud fra barnets bedste, som barnet selv skal være med til at 

definere 

Der skal tages hensyn til alle barnets rettigheder, når det skal afvejes, hvad der er bedst for et barn.  

Det er vigtigt at skabe formelle processer for, hvordan man inddrager hensynet til barnets bedste og 

børns egne synspunkter. Man bør også fokusere på, at ansvarlige voksne bliver bedre til at vurdere, 

hvad der er bedst for det enkelte barn – baseret på netop dette barns udvikling, modenhed og situation.  

5. Børn er forskellige og deres evner og modenhed under udvikling 

Ikke alle børn er ens. Vi skal som voksne derfor møde barnet der, hvor det er i forhold til dets 

udvikling, evner/kompetencer og modenhed.  

Voksne har en særlig opgave i at yde passende vejledning og støtte til, at det enkelte barn kan udøve 

sine rettigheder i forhold til barnets modenhed og personlighed. Derfor må vi som voksne løbende 



tilpasse vores samspil med børn og unge og respektere børnenes forskellighed når vi samarbejder med 

dem og inddrager dem i vores arbejde. Børn kan spille en vigtig rolle i at udvikle deres egne 

kompetencer, og derfor bør vi som voksne inddrage dem i deres egen læring på en måde, der 

respekterer deres modenhed og forskellighed. 

Eksempler på praksis (for 4 & 5): 

 Fortalervirksomhed – fx lovgivningspåvirkning ift. skilsmisselov, anke-periode (underretning), 

klageadgang for børn, der oplever mobning, Børnekontor (vi advokerede for 

Børneombudsmand), Børns rettigheder på skoleskemaet (Fælles Mål). Vi går ikke ind i konkrete 

sager ift. advocacy. Men vi laver underretninger i vores programmer om nødvendigt. 

 (Sita:) Retningslinjer for Red Barnets personale og frivillige for, hvordan de skal agere ift børn. 

 (Sita:) Giver forældre, frivillige, fagpersoner, mv. redskaber til at handle ud fra barnets 

modenhed (inkl. forstå børns forskellighed – ikke alle børn på 10 år er ens fx), forstå balancen 

mellem at sætte grænser og opfylde børns fysiske behov, handle på dilemmaer (f.eks. hvor 

meget skal man ’pushe’ forældre til at tillade børnene at være med i fællesaktiviteter, 

hvordan handler man når man ser en kollega, anden voksen, forældre gøre noget man ikke 

synes er godt for barnet, osv).  

 

6. Børn udvikler sig bedst i samspil med andre – i inkluderende fællesskaber 

Børn udvikler sig bedst i trygge børnemiljøer med leg, kreativitet og læring i inkluderende 

fællesskaber, hvor de indgår i positive og sunde relationer med deres omsorgspersoner, familie og 

andre børn og voksne.  

I Red Barnet ser vi ikke isoleret på barnets situation, behov og rettigheder, men går 360 grader rundt 

om barnet. Det indebærer, at man skal have fokus på barnet i dets miljø (f.eks. forældre, hjem, primære 

omsorgspersoner, børnegrupper, skole, dagtilbud og fritidsliv, samt de politikker og praksisser som 

sætter rammerne for børns hverdagsliv) og hvilken rolle dette miljø/disse omgivelser spiller for barnet. 

Men også hvilken indflydelse barnet har/får mulighed for at have på sine omgivelser.  Dette ud fra 

devisen om, at børn og unges udvikling, kompetencer og holdninger ikke alene formes af, men også er 

med til at forme, deres omgivelser.  

Eksempler på praksis:  

 (Rasmus:) Alle vores projekter/aktiviteter har fokus på at understøtte børn gennem opbygning af 

stærke fællesskaber og relationer (børn-børn; voksne-børn; voksne-voksne), vi styrker det 

individuelle via styrkelse af fællesskaber og relationer. F.eks. STÆRKE SAMMEN, resiliens-/anti-

stigma projekter internationalt, Fri for Mobberi, Naturprojekter/friluftslivet (du og jeg om at lave 

bål, snitte, lave en drage, mv), lejre, mv.  

 (Rasmus:) Fokus på at alle aktiviteter skal være ”Sjove, trygge og inkluderende”  

 Vi har en tilgang, hvor vi arbejder hele vejen rundt om barnet. Dvs. ikke kun aktiviteter for børn, 

men også for deres forældre/familie, lærere/pædagoger/fagfolk, fritidsvejledere, kommunalt 



ansatte, mv. – samt via påvirkning af lokale og nationale strukturer og processer 

(fortalervirksomhed). 

 

 

7. Børn skal have omsorg og beskyttelse for at kunne trives og udvikle sig  

Børn er under udvikling og afhængige af voksne for at få omsorg og beskyttelse. Familien er den 

grundlæggende ramme for børns vækst og trivsel. Derfor er det afgørende at arbejde for, at alle 

børn (uanset deres situation og baggrund) vokser op i trygge og stabile rammer, hvor de oplever 

tryghed, omsorg, nærvær, kærlighed, anerkendelse og respekt.  

Red Barnet arbejder ud fra en beskyttelses-tilgang, der tager udgangspunkt i, at alle børn får mulighed 

for at udvikle sig i familien og gennem trygge børnefællesskaber sammen med ansvarlige voksne. Børn 

skal også beskyttes, når vi inddrager dem i større fællesskaber. Det har de involverede voksne et ansvar 

for. Børn kan spille en rolle i deres egen beskyttelse. Det kan et fokus på opbygning af børns integritet, 

selvværd, selvtillid, styrke, modstands- og handlekraft/resiliens være med til at sikre.  

Eksempler på praksis:  

 (Rasmus:) Omsorg kan godt stå i vejen for trivsel og udvikling – det er en balance. Klub på 

Bornholm, som laver 4 slags saftevand på hver lejr og drager næsten for meget omsorg for 

deltagere. Det skaber forventninger hos deltagere. Kan også komme til at skabe for tætte 

relationer til de frivillige i stedet for forældre, søskende. 

 Indsatser, der styrker børns resiliens/modstandskraft i- og udenfor skolen – fx via workshops, 

undervisningsforløb, kreative aktiviteter i naturen, mv. 

 (Sita:) Fokus på risiko og beskyttende faktorer, lære børn at kunne identificere disse, så de kan 

’skrue ned’ for risikofaktorer og skrue op for beskyttelsesfaktorer. Lære børn om deres 

rettigheder og hvad disse betyder i deres hverdagsliv. Men også at med rettigheder følger ansvar. 

Jeg har ret til at blive beskyttet mod vold og overgreb, men jeg har også et ansvar for ikke at 

udsætte andre for det/ for at drage omsorg for mine nærmeste.  

 Undervise fagpersoner og frivillige i børns rettigheder, hvordan man kan støtte op om trivsel og 

resiliens, samt hvad er gode relationskompetencer (fx i natur-projekter, whole school approach, 

læringsmiljøer, frivilligaktiviteter). 

 

8. Børn har krav på andel af samfundets resurser 

Børn er ofte særligt afhængige af en velfungerende offentlig sektor. Det gælder både de 

velfærdsydelser, der retter sig mod børn, som f.eks. skole og sundhed, og det sociale og økonomiske 

sikkerhedsnet under familier i udsatte positioner.  

På kort og lang sigt kan det betale sig at investere i børn. Børn har imidlertid sjældent direkte 

indflydelse på det politiske liv og dermed på de beslutninger, der har betydning for såvel deres barndom 

som deres ungdom og voksenliv. Derfor må nogle voksne i de demokratiske processer påtage sig at tale 



og kæmpe for børns rettigheder. Denne rolle og opgave som børnenes stemme skal ikke blot være FOR 

børn og unge, men også i samspil MED dem. 

Eksempler på praksis: 

 Red Barnet tager barnets perspektiv ift. at advokere for fx børn i fattigdom – lovforslag og 

forslag til konkrete tiltag i børnenes hverdagsliv (fx gratis frokost, tilskud til aktiviteter, mv) 

 (Rasmus:) Projekter med frivillige har fokus på at opfylde børns ret til hvile, leg, fritid – fx 

lejre, naturaktiviteter, Plads til Alle (adgang til fritidsliv, fx sport og følgeven) – klæde de 

frivillige på til at bruge naturen som rum – den er tæt på, det koster ikke noget, den er 

perfekt til at styrke relationer, fremmer fysisk og mental sundhed.  

 Internationalt: Child friendly communities, child advocates.  


