
  

 

 

 

 

Etiske overvejelser for børnedemokratiet 
Det kan være nyt for både driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse at arbejde med 

børneinddragelse. Derfor er det vigtigt, at man forbereder sig godt forud for mødet med børnene. De 

etiske retningslinjer kan være et godt sted at starte. 

 

Hvorfor er det vigtigt? 
De etiske overvejelser skal være med til at sikre barnets bedste. Det betyder at der bliver taget de 

rigtige hensyn til de børn, der deltager i børnedemokratiet. 

 

Hvad er etiske overvejelser? 
Etiske overvejelser er handle- og tænkemåder i forbindelse med samarbejdet med børn i 

børnedemokratiet. De etiske overvejelser danner et fælles grundlag for, hvordan børnedemokratiets 

aktiviteter bør forløbe.  

 

Etiske overvejelser for børnedemokratiet 
Børnedemokratiets børnesyn er at børn er eksperter i deres eget liv. Børn er kompetente og 

handlekraftige. Dette børnesyn danner grundlag for de etiske overvejelser der ligger til grund for 

børnedemokratiet: 

 

• Børn skal mødes i forhold til deres forskellige behov, ressourcer og udvikling 

• Børn skal opleve sig selv som ligeværdige partnere i børnedemokratiet 

• Børn skal anerkendes, ses og høres, når de deltager i børnedemokratiet  

• Børnenes deltagelse er frivillig, og det skal afspejles i de ambitioner som de møder i 
børnedemokratiet 

• Voksne skal være opmærksomme på den magt-asymmetri, der er mellem børn og voksne, også 
i børnedemokratiet 

 

Fælles grundlag for de børneinddragende aktiviteter 
De etiske overvejelser betyder, at de børneinddragende aktiviteter i børnedemokratiet er baseret på 

følgende fælles grundlag: 

 

Forberedelse og forventningsafstemning med børnene gives særlig opmærksomhed, så det 
imødekommer børns behov for tryghed, forudsigelighed, og de ved, hvad der skal ske.  
 

Forskellige børneinddragelsesaktiviteter anvendes, da børn har forskellige behov, kompetencer og 

ressourcer. Der er udviklet forskellige børneinddragende aktiviteter, man kan vælge imellem (se 

oversigt over børneinddragelsesmetoder her). Vær samtidig opmærksom på, at der skal være plads til 

at tage individuelle hensyn til det enkelte barn i gennemførelsen af aktiviteterne.  

 

Opfølgning og opsamling på de enkelte børneinddragende aktiviteter er vigtigt. På den måde oplever 

børnene, at deres deltagelse betyder noget og tages alvorligt. 

 

 

 

 

http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/12/Oversigt-over-b%C3%B8rneinddragelsesmetoder.pdf


  

Hvordan kan man arbejde med de etiske overvejelser? 
Inden man begynder at arbejde med børnedemokrati i boligafdelingen, kan det være en god idé, at 

parterne i og omkring børnedemokratiet gør sig nogle fælles etiske overvejelser, fx omkring hvordan 

børneinddragelsen skal forløbe. Det kan være med til at sikre, at de voksne i børnedemokratiet, 

herunder driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse, har afstemt deres forventninger til inddragelsen. 

Her kan det eksempelvis overvejes: 

 

1. Hvordan skal børnene i boligafdelingen rekrutteres til børnedemokratiet? 

2. Hvilke børneinddragende aktiviteter passer bedst til målgruppen af børn?  

3. Hvordan skal der meldes tilbage til børnene efter deres deltagelse i aktiviteter? 


