
 

 

Børneinterview – en del af børnemiljøvurderingen oktober 2017. 

 

Storegruppen, - årgang 11/12 interviewes af deres primærpædagog: 

Drengenes svar/Pigernes svar  

Formålet med børneinterviewet har været at få børnenes perspektiv på de ting, som vi som voksne antager 

har en værdi/betydning for børnenes trivsel. Når vi tænker, at det kan være utrygt at befinde sig på ”den 

store legeplads”, hvordan oplever børnene det så? Når vores helt store fokus er venskaber, og det at føle 

sig som en del af et fællesskab, oplever børnene så, at de har venner? Hvordan oplever børnene legetøjet i 

børnehaven? Hvad er det, der gør, at vi som voksne værdsættes eller gør børnene utrygge? Hvornår er vi 

gode, og hvornår er der plads til forbedring? Hvad skal være vores fokus? 

Vi har spurgt børnene om 15 ting, hvor de har haft tid til først at hyggesnakke med en tryg voksen, er blevet 

introduceret til interviewet og herefter er blevet spurgt. Alt sammen ud fra den forudsætning, at vi 

igennem børnenes perspektiv kan sætte fokus på egen pædagogik og herefter regulere praksis, hvis det 

skønnes aktuelt. 

Vi har konkluderet, at vores store fokus på relations arbejde, samt mål omkring fællesskab og venskaber 

har givet alle børnene følelsen af at have venner, at være accepteret og at høre til. Herudover er de tre 

gennemgående temaer leg, drilleri og skæld ud. Tre temaer, der alle fylder meget, og som vi i det 

kommende år vil have ekstra meget fokus på. Det er ikke personalets opfattelse at der skældes ud, men at 

der i stedet anvises, ligesom det heller ikke er personalets opfattelse at der foregår meget drilleri. Børnenes 

virkelighed er dog den, de udvikler sig på og i, og vi vil derfor reflektere ekstra over egen praksis og justere i 

handlinger, kultur og ordvalg. 

 

1. Hvordan synes du, det er at gå i vores børnehave? 

 Fint. Fordi vi ikke kom ud i den gamle børnehave og her bliver jeg ikke ked af det når mor 

og far går. 

 Jeg synes det er sjovt. 

 Meget godt. 

 Godt 

 Ikke særligt godt. Det går langsomt, når vi går langt. 

 Godt. 

 Godt 

 Godt 

 Godt 

 Godt. 



 Godt, fordi X og X vil lege 

 Godt. 

 Godt 

 Nogle gange vil jeg ikke have at mor går. Det er fint nok, men i starten har jeg brug for 

hjælp. 

 

2. Hvorfor? 

 - se 1 

 Fordi der er Lego og magneter, og lastbiler. Og gå i skoven, og finde pinde og lave huler. 

 Fordi jeg leger godt med X 

 Fordi vi kan lege. Med store skovle, rutsje og være med til morgensang 

 Jeg er glad for børnehaven, når vi ikke går langt. 

 Det er sjovt. Jeg har mange venner. 

 Fordi det er dejligt. Det er dejligt at lege, og jeg kan godt lide at gå på tur. 

 Fordi jeg godt kan lide at lege. 

 Fordi jeg elsker det 

 Fordi man kan lege med nogen 

 Fordi x og x vil lege 

 Fordi jeg leger med de andre 

 Der er mange legekammerater, vi leger godt sammen. 

 - se 1 

 

3. Hvad kan du allerbedst lide ved børnehaven? 

 At lege ude og grave 

 At klatre i træer 

 At lave noget med de andre 

 Morgensang 

 At være i skoven, og på Fjordcentret, og i SMIFF-huset og udenfor. 

 At man må gå på den store legeplads 

 At lege 

 At lave vandfald. At være i regnen. 

 Lege med magneter 

 At lege og spise med vennerne 

 At jeg kan bygge snurretoppe (magneter). Det allerbedste er at være på Fjordcentret. 

 Bøgerne, magneter, tegne, dukker, madsager 

 At lege med magneter. Jeg kan godt lide at være på tur og at være hjemme 

 Tegne og magneter. Bøger og indendørs leg. Jeg kan godt lide mudder, og at blive våd. 

 

4. Hvad kan du ikke så godt lide ved børnehaven? 

 At blive drillet og få ondt i mit ben 

 Når nogen slår mig 

 At X driller 

 At andre driller 

 Når vi larmer. Både inde og ude 



 At x og x driller 

 At jeg bliver slået (af X) 

 Når nogen slås og driller. Jeg bliver ikke drillet. 

 Lege kysseleg. Det gider jeg ikke. 

 At nogen slår 

 X driller altid. Han bliver sur på mig. 

 At gynge vildt, rutsjebanen 

 Det er kedeligt at klatre i træer. Jeg kan ikke så godt lide små dyr (kryb) 

 Når der er nogen der skubber 

 

5. Hvad er vigtigt for at det bliver en god dag? 

 At få lov til at lege med min bedste ven, når vi leger med spande og skovle 

 At man kan lege sammen 

 At lege godt 

 At høre efter hvad de voksne siger. 

 At alle er søde ved hinanden 

 At alle er glade 

 At vi må lege 

 Det ved jeg ikke. 

 At vi ikke leger kysseleg 

 At man ikke driller 

 At man ikke driller, når vi skal blive hjemme fra tur. 

 Det ved jeg ikke 

 Glade voksne. At man vil lege med hinanden, så synes jeg de er dejlige. 

 At man får spist, så man har kræfter til at gå ud at lege 

 

6. Hvornår er dagene dårlige og hvorfor? 

 Når nogen driller mig eller når nogen råber ind i mit øre 

 Når nogen driller. 

 Når nogen slår 

 Når andre driller. Og når der ikke er nok mælkekasser og skovle. 

 Ved ikke 

 Når andre driller 

 Når det regner. Jeg kan ikke lide at være våd. 

 Det ved jeg ikke. 

 Hvis det regner. Nogle gange. 

 Der er aldrig dårlige dage. 

 Det ved jeg ikke 

 Når jeg bliver sur og når nogen driller 

 Fredag er den bedste. Pga. fredagssnolder. Når andre driller, når drengene driller, når X 

slår. 

 Når der ikke er nogen der vil lege. Når mine venner ikke er her. 

 

7. Har du nogle venner? 



 Ja, X. Og (en anden dreng) leger jeg med. 

 Ja. (nævner 2 drenge) 

 Ja. Den eneste er X. Og (2 andre nævnes) 

 Ja. 

 Ja (remser 8 navne op) 

 Ja (remser 7 navne op) 

 Ja. (remser 4 navne op) 

 Ja. (remser 4 navne op) 

 Ja, X (remser yderligere 2 andre op) 

 Ja 

 Ja, (nævner 3 børn) 

 Ja, (remser 7 børn op) 

 Ja, (remser 5 op) 

 Ja. Også i mors børnehave. Jeg har kun 3 venner her (remser de 3 op) 

 

8. Hvad er en god ven? 

 Én man tit leger med, én der vil vente, én der vil grave og lave legeaftaler. Én der ikke 

driller. 

 Når man lader være med at slå. Når man vil lege. 

 Én der leger godt. 

 Én der gider at lege. Og én man må lege alene med, eller 2 eller 3 sammen. 

 At være sød ved nogen, ikke drille, at kunne lege sammen. 

 Når man er sød og glad 

 Én der gider at lege med en, én der spørger om vi skal lege, én man kan lave legeaftaler 

med. 

 Når man vil lege. Når man vil lege fangeleg. 

 Én, der elsker mig. 

 Når man hjælper hinanden og ikke driller 

 En der ikke driller, en der vil lege med dig 

 Dem der krammer, dem der vil lege, dem der spørger om man er okay, hvis man slår sig. 

 At man krammer og vil holde i hånden 

 En man kan lege og hygge sig med 

 

9. Hvad er godt ved at dele legeplads med skolen? 

 At man kan lege sammen med dem. At man kan rutsje med dem 

 Det er bare sjovt. 

 Det er sjovt at lege på den store legeplads, når det regner og man har regntøj på. Så bliver 

rutsjebanen stærkere og stærkere. 

 At prøve deres ting, - og at lege/gynge med dem. 

 Ved ikke, det er svært. 

 Ved ikke. 

 At vi må bruge legetårnet og at vi må gynge på edderkoppegyngen. 

 At man kan gynge og rutsje 



 Rutsjebanen 

 Det ved jeg ikke. 

 At vi kan snurre rundt på stængerne, at vi må køre på go-cart, at vi må bruge 

edderkoppegyngen, at vi kan lege med de store. 

 Man skal behandle deres ting godt, -ellers skal man gå væk 

 At man kan køre på go kart, at man kan øve sig på stængerne 

 Man kan gynge sammen. Men det er svært at komme op på spindelvævet 

 

10. Hvad er dårligt ved at dele legeplads med skolen? 

 Ikke noget 

 Det ved jeg ikke. 

 Ingenting 

 At vi kan komme til at ødelægge deres ting 

 Ved ikke. 

 Ikke noget 

 At de slår (ét barn nævnes) 

 Ikke noget 

 Når det er svært at komme op. 

 Træls at de vil lege med os. 

 Ingenting 

 At skolebørnene vil bestemme over os 

 At alle vil rutsje på samme tid. 

 Jeg kan ikke lide ”Pandekagehuset”, fordi der ikke er noget legetøj 

 

11. Hvad synes du om dine voksne i børnehaven? 

 De er fine. De har været gode siden jeg startede. 

 De er ikke sjove, når de skælder ud. 

 De er søde 

 Det er dejligt at have voksne, - fordi de kan hjælpe. 

 Det går godt. De er nogle gange sure, fordi vi ikke hører efter. 

 De er lidt sure og lidt glade 

 De er gode ved mig. 

 De er søde. 

 De er glade. Du er sød (intervieweren) 

 De er søde. 

 De er søde 

 De er søde 

 De er dejlige. De siger gode ting til børnene.  

 Det går fint. De voksne kan lære os det, vi ikke kan. X er den bedste, fordi X kan bære os 

rundt. 

 

12. Hvornår er de gode? 

 Nogle gange, når de hjælper. 

 Når de ikke skælder ud. 



 Alle dagene 

 Når de hjælper 

 Når børnene hører efter 

 Når de ikke er sure 

 I vil have os med på tur. De er gode til svampejagt. 

 Det ved jeg ikke. 

 Altid. Jeg elsker dem altid. 

 Når de ikke er sure 

 Når de trøster 

 Det ved jeg ikke 

 de er gode til at hjælpe og fortælle, hvad vi skal have på. 

 Om morgenen når jeg kommer. Alle hjælper mig. 

 

13. Hvornår er de dårlige? 

 De er aldrig dårlige 

 Det ved jeg ikke. 

 De er aldrig dårlige. 

 Når de ikke hjælper med at finde ud af, hvem der skal have skovlen. 

 Når de skælder ud 

 Når de skælder ud 

 Når de skælder ud 

 Når de driller. Og hælder vand på os. 

 Hvis der er noget med tingene. Så sender de børnehavebørnene væk. Men det er godt. 

 Når de er sure 

 Det ved jeg ikke. 

 Hvis de bestemmer at nogen bliver hjemme, mens andre skal på tur 

 Når de skælder ud 

 Det er de ikke. 

 

14. Hvad er svært i børnehaven? 

 Jeg synes det er svært at binde knuder – snørebånd. Når det er mørkt. Så kan jeg ikke se 

noget og så bliver jeg bange. 

 At komme op i et træ. 

 At lære nye børn at kende. Men nu kender jeg nogen. 

 Når man ikke kan se Frittervoksne og heller ikke skolebørnene. Så er det svært at vide, om 

man må gå den store legeplads. 

 Der er ikke noget. 

 At sidde stille 

 Ja, det er svært at stoppe dem, der driller 

 Hvis man ikke ved, hvad man skal lege med, - så skal man bare tænke. 

 Når nogen driller 

 Der er ikke noget der er svært 

 At fløjte 

 Når jeg har haft en dårlig dag (sur, træt, ked) 



 At kravle ned på nettet og kravl der. At sige farvel til mor, så bliver jeg ked af det. 

 At gå på balance-svampe 

 

15. Hvis du skulle lave noget om i børnehaven, hvad skulle det være? 

 Jeg synes ikke, at der er noget, der skal være anderledes. Den er lige som den skal være. 

 Så skulle vi male det blå hegn. 

 Det er lige, som det skal være. 

 En snoet rutsjebane. 

 Det ved jeg ikke. 

 At man hele tiden måtte gå om på den store legeplads og op på fodboldbanen. 

 Vi mangler skovle 

 Det ved jeg ikke. 

 At X blev til en prinsesse. Hun elsker prinsesser. 

 At vi skulle flytte rundt på tingene, - hjem til mig. 

 Det ved jeg ikke. 

 Bøger i legerummet, tæpperne i legerummet og et nyt legehus, der ikke er smadret 

 Flere magneter, flere udstillingsdyr, flere blomster udenfor 

 Sofaen. At man må hoppe i den. 
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