Nivå 5

Delaktighet på olika
nivå – testa dig själv
Barns delaktighet kan både mätas
och utvecklas. Den här modellen
kan fungera som stöd i det arbetet.
Börja läsa nedifrån med start vid
”Börja här: Nivå 1”. Inom varje nivå
finns tre utvecklingssteg.
Stegen visar till vilken grad organisationen eller personalen står bakom
principerna om barns delaktighet.
Ser personalen en öppning att börja
arbeta med frågan? Betraktas barns
delaktighet i verksamheten som en
möjlighet för barnen? Eller som en
skyldighet för personalen?

Barn delar makt
och ansvar över
beslutsfattande

Nivå 4
Barn involveras
i beslutsfattande
processer

Nivå 3
Barns åsikter
och synpunkter
beaktas

Nivå 2
Barn får stöd i att
uttrycka sina åsikter
och synpunkter

Börja här: Nivå 1
Modellen har tagits fram av Harry Shier och
översatts inom projektet Egen växtkraft.

Barn blir lyssnade till.

Öppningar

Möjligheter

Skyldigheter

Öppning nivå 5:
Är jag som vuxen
beredd att dela
inflytande och ansvar
med barn?

Möjlighet nivå 5:
Finns ett förfarande
som möjliggör för
barn och vuxna att
dela inflytande och
ansvar över beslut?

Skyldighet nivå 5:
Är det ett policykrav
att barn och vuxna
delar inflytande och
ansvar över beslut?

Öppning nivå 4:
Är jag beredd att
låta barn delta i mina
beslutsfattande
processer?

Möjlighet nivå 4:
Finns ett förfarande
som möjliggör för
barn att delta i
beslutsfattande
processer?

Skyldighet nivå 4:
Är det ett policykrav
att barn ska vara
involverade i beslutsfattande processer?

Öppning nivå 3:
Är jag beredd att
beakta barns åsikter
och synpunkter?

Möjlighet nivå 3:
Möjliggör den
beslutsfattande
processen att barns
åsikter och synpunkter beaktas?

Skyldighet nivå 3:
Är det ett policykrav
att barns åsikter och
synpunkter ska vägas
in i beslutsfattande?

Öppning nivå 2:
Är jag beredd att
stödja barn att uttrycka sina åsikter och
synpunkter?

Möjlighet nivå 2:
Har jag tillgång till
olika aktiviteter och
metoder som stödjer
barn att uttrycka åsikter och synpunkter?

Skyldighet nivå 2:
Är det ett policykrav
att barn ska ges stöd
i att uttrycka sina
åsikter och sina synpunkter?

Öppning nivå 1:
Är jag beredd att
lyssna på barn?

Möjlighet nivå 1:
Arbetar jag på ett
sätt som möjliggör
att barn blir lyssnade
till?

Skyldighet nivå 1:
Är det ett policykrav
att barn ska bli lyssnade till?

