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Børneinterview ca. 20-30 min med 3 børn 
 

Dagtilbud og dato: Søbjerggård, 30. april 2018 

Interviewpersoner: Tilde 5 år, Theobald 5 år. 

Interviewer: pædagogisk konsulent Helle Frimann, gæst pædagogisk 

udviklingskonsulent Rie Haslund.    
 
Jeg starter med at fortælle børnene hvem jeg (interviewer) er og at jeg er her for at høre hvordan børnene 
har det i børnehaven 
 

Samtalen optages på telefon og transskriberes, highlights drøftes på dialogmødet. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål: 
 

 Hvad er det allerbedste ved at gå i børnehaven?   
At man får nogle nye kammerater. 
At vi skal lave morgenopgaver. Det er noget man skal lave, som er vigtige ting man ikke må tage med 
hjem. 

 
 Er det sjovt at gå i børnehave?  

Ja! 
Det er sjovt at lege udenfor. 

 
 Tror I der nogen der ikke synes, det er så sjovt at gå i børnehave? 

Det ved vi ikke. 
Jeg syntes x, han er ikke sød. Han slår altid. Og han siger altid man gerne må slå. Men man må ikke. Jamen 
hvis han slår vil han gerne være med i legen. Man skal først spørge. Men nogen gange når han spørger så 
siger han ”må jeg være med” og så siger han selv ja. 

Det er bare fordi nogen gange så kysser han også pigerne når vi ikke vil have det. Vi vil aldrig have at han 
kysser os, men han gør det bare alligevel, x. Så går vi over og siger det til en voksen og så holder han op. 
De voksne siger at han ikke skal det mere, men han gør det alligevel. 
  

 Har I nogle regler her i bh? 
Ja, kun på vores stue, tror jeg.  
Jamen der er også legefarver. Der er grøn og gul og rød. 
Og de voksne bestemmer når der er rød og når der er grøn så bestemmer børnene hvad de vil med og hvem 
de vil lege med. Og når der er gul, stiller de voksne nogle ting frem som man kan lege med. 

Jeg kan bedst lide grøn. 
Jeg kan bedst lide rød. 
Man må ikke klatre over hegnet. 
Man må heller ikke klatre oppe i de der træer hvor der er reder. Og fugle.  
Det er kun i æbletræet og nøddetræet man må kravle i 
Nej – i nøddetræet må man ikke kravle i for der er fugle! Kun i æbletræet. 
Nårhh... 
 

 Kan de voksne lege? 

Nej! He he… 
Na-haj! He he… 
Hi hi, jeg kunne godt tænke mig at de kunne lege – de skulle lege gemmeleg og alt muligt. 
Og så kunne det også være vi måtte løbe på stuen og vi legede fangeleg – for det må vi ikke. 
Mmm… jeg tror godt Nicky kan lege en lille smule, han kan lege lidt… 
De holder styr på tingene. 
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Og holder styr på dem der slås og dem der sparker. Alle børnene. De holder øje med om vi klatre op på 
hegnet. 
Men det er bedst, den grønne legefarve, den kan jeg bedst lide. 
Og jeg kan lide den røde… 
Nogen gange er den rød hele dagen. 
Jeg har vandmelon med til frugt i dag og jeg havde jordbær med til madpakker. 
Og jeg har sodavandsis derhjemme. 
Det har jeg ikke, jeg købte nogen i går og det var chokoladeis og appelsinis.  
 

 Er de voksne glade? 
Ja! 
De er sure når der er nogen der slås og nogen der bliver ked af det. 
Og når der er nogen der slår. 
De ser sådan her ud når de er sure (vise mund ned af). 
Ja, de siger ”det må du ikke”. 
Når vi laver morgenopgave er Malene glad, fordi at vi gør det. 
 

 Hvem bestemmer i børnehaven? 
De voksne. 

Malene og Brian og Nicky bestemmer inde på vores stue. De bestemmer alle sammen lige meget. 
 

 Hvad er det de bestemmer – bestemmer de også hvad I skal lave og lege med? 
De bestemmer hvad vi skal lege med hvis den er rød. 
Hvis den er gul, så sætter de nogle ting på bordet. 
 

 Hvad ville du bestemme hvis du var "konge" eller ”dronning” i børnehaven? 
At voksne skulle lege med børnene. Og at der var hul i hegnet så man kunne løbe hjem. 
Så måtte man lave det som man ikke må nu – at man godt måtte klatre på hegnet. 

Og jeg vil sige, at hvis der var hul i hegnet og det var kun til børn der kunne springe igennem det og lågen 
den var låst så de voksne ikke kunne komme ud. Jeg løber bare hjem med det samme. Jeg bor den der vej 
ligeud og så skal man dreje rundt og finde en bakke og dreje op der og så skal man dreje ind så skal man 
dreje og så finde x-vejen og så er man hos mit hus. 
Jeg bor i nummer 8. Jeg har en hund. Den hedder Holger. Og jeg har faktisk også en græsslåmaskine der 
hedder Mogens, som vi ikke engang skal styre, vi skal ikke engang styre den. Det var fordi min mor gerne 
ville have at Holger skulle hedde Mogens. 
   
 

Vuggestuen: 
 

 Går der også små børn i vuggestue her? 
Ja! 
 

 Hvad laver de? 
De leger. 
Vi er nogen gange derinde når vi skal spørge om nogle ting og ellers til morgen når der ikke er nogen af 
vores voksne, så skal vi være dernede, ellers skal vi være på Høloftet. 
 

 Tror du de synes, det er sjovt at gå i vuggestue? 

Ja! 
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