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Læsevejledning

Dette temahæfte er udviklet på baggrund af erfaringer

De fem temaer udgør alle væsentlige dimensioner af ar-

fra inspirationsprogrammet om styrkelse af inkluderende

bejdet med videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer

læringsmiljøer i den pædagogiske praksis. Inspirationspro-

i dagtilbud og skoler. Som dagtilbud eller skole kan man

grammet er igangsat af Undervisningsministeriets lærings-

vælge at fokusere på et eller flere temaer i arbejdet med

konsulenter og gennemført af Rambøll Management

kvalitetsudvikling. Temaernes indbyrdes sammenhæng

Consulting og Københavns Professionshøjskole.

illustrerer, hvordan der er forskellige greb at skrue på, og
hvordan de forskellige dimensioner er gensidigt forbundne,

Under inspirationsprogrammet har Hjørring, Holstebro,

når skoler og dagtilbud ønsker at udvikle egen praksis, så

Kolding, Morsø, Sønderborg, Vejen og Tønder Kommune

den understøtter inkluderende læringsmiljøer.

arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer gennem fem temaer:

Temahæftet er en del af et samlet materiale udviklet som
led i inspirationsprogrammet. Det samlede materiale består

Forældresamarbejde

af et temahæfte for hvert af de fem temaer. Derudover
består materialet af slidepakker der understøtter en lokal

Fysiske rammer

udviklingsproces inden for hvert af de fem temaer. Det
øvrige materiale kan findes på www.emu.dk.

Børneinddragelse
En mere varieret skoledag
Et godt samarbejde mellem skole, fritidsliv og
lokalsamfund

Fysiske rammer
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1. Et fælles vidensgrundlag
Børns trivsel, positive selvforståelse og medejerskab til

barnet i en konkret situation fra barnets eget perspektiv

en proces, et sted eller et tiltag hænger i meget høj grad

uden nødvendigvis at kunne spørge barnet selv. Det kan

sammen med børnenes muligheder for at blive lyttet til og

fx være, fordi barnets sprog ikke er tilstrækkeligt, eller

have indflydelse på egen hverdag i fx deres dagtilbud. At

fordi man ikke rent praktisk har mulighed for at spørge

give børnene medindflydelse på hverdagslivet handler om

barnet eller børnene direkte.

at inddrage børnene og deres perspektiver i den pædagogiske praksis og anerkende deres ret til at blive set, hørt

• Barnets egne artikulerede perspektiver, oplevelser og

og forstået. Ifølge dagtilbudsloven skal det pædagogiske

ønsker: Børneperspektivet handler i denne forståelse om

læringsmiljø tilrettelægges, så det inddrager hensynet til

børnenes egne artikulerede perspektiver, dvs. et såkaldt

børnenes perspektiv og deltagelse (Dagtilbudsloven

indefra-perspektiv, hvor barnet/børnene udtrykker sig

kap. 8, stk. 7). Men hvad betyder det at inddrage børn

om eget liv på verbale og nonverbale måder. Det kunne

og deres perspektiver – og hvad kan vi forstå ved et

fx være omkring deres oplevelser af at gå i et dagtilbud,

børneperspektiv?

hvilke aktiviteter og lege de kan lide, hvad de drømmer
om mv.

Hanne Warming beskriver børneperspektivet ud fra tre
overordnede forståelser, der i praksis ofte supplerer hinan-

Et børneperspektiv kan således forstås på forskellige

den, men som adskiller sig ved at være mere eller mindre

måder, der adskiller sig i forhold til, hvordan og i hvilken

formet af de voksnes bud på barnets bedste (Warming,

grad de adresserer barnets eget perspektiv, det såkaldte

2011):

indefra-perspektiv. I arbejdet med at udvikle inkluderende
læringsmiljøer gennem inddragelse af børneperspektiver

• Et udefra-perspektiv: Dette perspektiv er et udtryk for

er det centralt at have fokus på, hvordan det enkelte barns

eksperters (fx læger, pædagoger, sundhedsplejersker,

perspektiver kan inddrages på meningsfulde måder, så alle

psykologer mv.) syn på og forståelse af barnet eller en

børn får mulighed for at deltage aktivt i og være medska-

børnegruppe, barnets eller gruppens behov, livssituati-

bere af de fællesskaber, de er en del af. Det er væsentligt

on, udviklingsmuligheder mv. med belæg i videnskabelig

for børns trivsel, at de oplever at blive taget alvorligt, og at

forskning og anden ”objektiv” viden. Børneperspektivet

deres oplevelser og perspektiver har betydning og bliver

eller barnets bedste er således i denne forståelse et ud-

bragt i spil i praksis. Det er væsentligt at pointere, at et

tryk for de voksnes (faglige) perspektiv på barnet udefra.

såkaldt udefra-perspektiv naturligvis også indgår i arbejdet
med at inddrage børn, fx via uddannelse, kurser, faglige

• Et tilstræbt indefra-perspektiv: Med dette perspektiv

artikler mv., som personalets faglighed hviler på. Men vil

forsøger den voksne at sætte sig i det enkelte barns eller

man forstå børn og have indblik i deres egne perspektiver

en børnegruppes situation og forstå, hvad barnet eller

på det gode børneliv, kan denne type viden ikke stå alene.

børnegruppen selv ville sige, hvis de kunne, dvs. at forstå
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Børns perspektiver på deres eget liv udgør vigtig viden,

buddet, så børnene er med til at udvikle ideer, beslutte og

som det pædagogiske personale kan få adgang til på for-

planlægge, hvad der skal ske. Inddragelsen af børnenes

skellige måder. Enten ved at spørge børnene direkte – fx

perspektiver kan også foregå mere indirekte, således at de

ved hjælp af anerkendende spørgeteknikker og oprigtig

undersøges og derefter bruges som afsæt for praksisudvik-

nysgerrighed – eller på anden vis udforske deres perspek-

ling. Hvad enten det foregår ved at spørge børnene direkte

tiver, fx gennem nonverbale udtryksformer, observationer

eller ej, er inddragelse af børns perspektiver et vigtigt fun-

osv. Børnenes perspektiver kan desuden inddrages mere

dament i det pædagogiske arbejde, som kan bidrage til at

eller mindre direkte i tilrettelæggelsen af praksis. Det

styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis og til at udvikle

kan fx foregå ved, at det pædagogiske personale direkte

inkluderende læringsmiljøer.

involverer børn i fx udviklingen af læringsmiljøer i dagtil-
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I dette temahæfte præsenteres en række dagtilbuds

inddragelse af børn ligeledes være motiveret af intentio-

erfaringer med, hvordan inddragelse af børns perspektiver

ner om at ville undersøge og sætte børnenes perspektiver

kan styrke inkluderende læringsmiljøer. På forskellig vis har

i spil. Heri ligger en forståelse af, at det er afgørende at

dagtilbuddene arbejdet med at inddrage børnenes per-

få viden om børns forhold, oplevelser, meninger, håb og

spektiver med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder,

drømme ved at spørge børnene direkte eller på anden

medindflydelse og tilhørsforhold, som er kendetegnende

måde undersøge deres perspektiv. Når motivationen for at

for inkluderende læringsmiljøer. Dagtilbuddene har arbej-

inddrage børn handler om at indhente viden for at kunne

det med udgangspunkt i eksisterende viden om og erfarin-

forbedre praksis, kan man også tale om det som et ”effekti-

ger fra praksis om, hvordan børneinddragelse kan styrke

vitetsrationale” (Warming 2011).

inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud. Hovedpointer fra
dette vidensgrundlag er præsenteret i figur 1-1 på modsat-

I de følgende afsnit præsenteres tre cases, hvori du kan

te side.

læse om, hvordan dagtilbud i Sønderborg Kommune har
valgt at arbejde med inddragelse af børns perspektiver,

Når børns perspektiver inddrages på forskellige måder i

herunder hvilke pædagogiske intentioner der ligger bag

den pædagogiske praksis, er der ofte flere rationaler i spil.

arbejdet. Casene beskriver, hvilke erfaringer de pro-

Overordnet kan det handle om at ville understøtte bør-

fessionelle har gjort sig, og hvordan deres arbejde med

nenes ret til at blive hørt og have indflydelse på eget liv.

børneinddragelse på forskellig vis styrker et inkluderende

Rationalet er, at børn på lige fod med andre har ret til at

læringsmiljø. Indledningsvis præsenteres et samlet afsæt

sige deres mening og have indflydelse på eget liv.

for de tre cases, herunder de overordnede udfordringer,
der har motiveret den pædagogiske indsats, og processen

I den pædagogiske praksis i dagtilbud og skoler er det at

for udviklingsarbejdet i dagtilbuddene. Indholdet i udvik-

inddrage børn og deres perspektiver ligeledes relateret til

lingsarbejdet udfoldes herefter for hver af de tre cases.

børnenes udvikling, læring og dannelse. Motivationen for
at inddrage børn er ofte knyttet til demokratiske udvik-

I bilagene findes en række konkrete metoder og redskaber,

lings- og dannelsesprocesser, som sigter mod at styrke

der kan anvendes, hvis I ønsker at gennemføre lignende

børns handlemuligheder i et demokratisk samfund, fx

projekter.

kunne ytre sine holdninger, forhandle og tage beslutninger
ud fra fællesskabets bedste. I pædagogiske praksisser kan
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Kommune: Sønderborg
Institutioner: Børnegården Damgade,
Motorik-børnehuset Rådyrvej, De tyske børnehaver
i Sønderborg
Institutionstype: En integreret daginstitution samt
børnehaver

2. Inddragelse af børns perspektiver
I arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer i den

børns perspektiver, når de bringes i spil i den pædagogiske

pædagogiske praksis er inddragelse af børns perspektiver

praksis, kan bidrage til at skabe nye deltagelsesmuligheder

helt centralt. Børns oplevelser, ønsker og udtryk er afgø-

for børnene og styrke deres personlige og sociale udvikling

rende i forhold til at fremme deres livskvalitet og sikre de-

og deres selvforståelse i en positiv retning. At børn får reel

res ret til at blive set og hørt, og de udgør vigtige indsigter,

indflydelse på de fællesskaber, de deltager i, kan være med

når den daglige praksis skal organiseres og tilrettelægges.

til at styrke deres oplevelse af at høre til og blive betragtet

Inddragelse af børns perspektiver er med andre ord en

som legitime, ligeværdige deltagere i fællesskabet.

etisk fordring i det pædagogiske arbejde. Forskning viser, at

Udfordringen

Fælles for de deltagende dagtilbud i Sønderborg Kommune

mod at udvikle en pædagogisk praksis, der er organiseret i

er, at de overordnet set ønsker et større indblik i børne-

børnehøjde, så læringsmiljøer og fællesskaber i højere grad

nes perspektiver for i højere grad at kunne inddrage disse

tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og er tilrette-

i tilrettelæggelsen af de pædagogiske læringsmiljøer. Det

lagt under hensyn til børnenes deltagelse, fællesskaber og

pædagogiske personale vurderer, at børnenes perspektiver

forskellige forudsætninger.

ikke fylder nok i udviklingen af læringsmiljøer og fællesskaber, der skal sikre, at børnene oplever nærhed, trives, lærer,

Under afsnittet ’Indhold’ præsenteres dagtilbuddenes ar-

dannes og udvikler sig. De arbejder derfor på forskellig vis

bejde som tre individuelle cases, og herunder udfoldes det

med at undersøge og inddrage børnenes perspektiver, deres

enkelte dagtilbuds udfordringer yderligere. I det følgende

udtryk og behov med henblik på at skabe betingelser for, at

afsnit beskrives processen for udviklingsarbejdet i dagtil-

alle børn tages alvorligt og har medindflydelse, som led i en

buddene. Da udviklingsarbejdet overordnet er forløbet ens i

dannelsesproces og demokratisk forståelse.

dagtilbuddene, er det fremstillet som en samlet proces.

Selv om dagtilbuddene har forskellige tilgange til arbejdet med at inddrage børnenes perspektiver, sigter de alle
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Proces

Udviklingsarbejdet i de deltagende dagtilbud bliver indledt

Aktionslæring er kendetegnet ved en cirkulær proces, der

på en kick off-konference i juni 2018 for alle dagtilbud i

indledes med at identificere en praksisproblemstilling/

Sønderborg Kommune. Kick off-konferencen er arrangeret

udfordring, som skal være genstand for udvikling. Herefter

af den kommunale dagtilbudsforvaltning og omhandler

formuleres en eller flere aktioner, som skal afprøves i prak-

kommunens generelle fokus på at skabe fællesskaber og

sis med henblik på at skabe den ønskede udvikling.

inkluderende pædagogik i dagtilbud for alle børn. Udviklingsarbejdet er forankret i kommunens generelle kvalitets-

Til at understøtte den cirkulære proces i udviklingsarbejdet

udvikling og arbejde med at styrke inkluderende lærings-

har de dagtilbud, der deltager i projektet, løbende udfyldt

miljøer, som alle kommunens dagtilbud er del af.

såkaldte prøvehandlingsskemaer udviklet til projektet. I
skemaerne har dagtilbuddene hver især skullet beskrive

Udviklingsprojektets vidensgrundlag om børneinddragelse

en konkret prøvehandling, formål og mål med prøvehand-

præsenteres på konferencen, og med afsæt heri bliver de

lingen samt beskrive, hvilke børn og voksne der er invol-

indledende drøftelser omkring udfordringer og ønsker i

veret i prøvehandlingen. Endelig har de skullet formulere,

forhold til at udvikle praksis igangsat i hvert dagtilbud. I

hvilke tegn i praksis der kan indikere, at de er på rette vej

den forbindelse får deltagerne udleveret en guide, som de

i forhold til målene med prøvehandlingen. Formålet med

kan anvende i arbejdet med børneinddragelse i praksis (se

prøvehandlingsskemaerne er, at de skal hjælpe ledelse og

skemaet nedenfor samt bilag 1). I Sønderborg Kommune

det pædagogiske personale til at formulere og afgræn-

er aktionslæring en anvendt metode i det pædagogiske

se konkrete, målrettede indsatser til udvikling af praksis.

udviklingsarbejde på såvel dagtilbuds- som skoleområdet.

Samtidig fungerer skemaerne som et redskab til dialog, når

Guiden er derfor inspireret af aktionslæring som metode

en prøvehandling skal vurderes og være genstand for faglig

og indeholder et forslag til en procesplan samt skema med

refleksion: Hvad var vores mål? Hvilke tegn forventede vi

refleksionsspørgsmål til at understøtte den faglige refleksi-

at se, og hvordan relaterer disse sig til de observationer, vi

on og observationer undervejs i processen. Skemaet frem-

har gjort undervejs? Prøvehandlingsskemaet kan findes i bi-

går på modsatte side (se bilag 1 for den samlede guide,

lag 2. Det er simpelt bygget op og kan tilpasses den lokale

herunder procesplan).

praksis.
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Figur 2-1: Skema til observation og refleksioner
Spørgsmål

Observationer

Refleksioner

Hvordan arbejder vi med at skabe
læringsmiljøer, der udfordrer og
stimulerer alle børn?
Hvornår/I hvilke situationer
inddrager vi børnenes
perspektiver?
Hvordan inddrager vi børnene
(i hvilke aktiviteter, på hvilke
måder, fx verbalt, nonverbalt)?
Hvilken betydning har måden,
hvorpå vi inddrager børn, for
vores måde at arbejde på?
Hvilken betydning har måden,
hvorpå vi inddrager børn, for
børnenes trivsel, motivation og
deltagelse?
Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i at arbejde med en
inddragende pædagogik?
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Indhold

I de følgende afsnit beskrives indholdet i dagtilbuddenes

hverdagsrutiner og leg med henblik på at anvende denne

prøvehandlinger enkeltvist (case 1, 2 og 3), herunder speci-

viden i udvikling af praksis, involveres børnenes menin-

fikke formål og udfordringer, der knytter sig til det enkelte

ger, ønsker og ideer mere direkte i den tredje case, hvor

dagtilbud.

børnene deltager i demokratiske læreprocesser i et såkaldt
børneparlament.

Hvor de to første cases er eksempler på pædagogiske
indsatser, hvor børnenes perspektiver undersøges gennem

Case 1

Inddragelse af børneperspektiver
gennem arbejdet med hverdagsrutiner
I Børnegården Damgade har børnehavegruppen

Ledelse og pædagogisk personale har valgt at arbejde

tidligere været med til at indrette et rum og beslutte,

videre med børnehavegruppen (21 børn i alderen 3-6

hvad det skal bruges til, udvælge legetøj og bøger til

år), og intentionen er, at inddragelse af børns perspek-

rummet og lave husregler for samvær og deltagelse.

tiver skal være del af en grundlæggende pædagogisk

Det pædagogiske personales oplevelse er, at børne-

tilgang i hele institutionen, dvs. både børnehave- og

ne gerne vil have indflydelse, men at det ofte er de

vuggestuebørn.

samme børn, der tager initiativ og deltager aktivt. For
at udfordre deres egne faste, pædagogiske rutiner og

Formålet med indsatsen er:

samtidig få blik for, hvad børnene engagerer sig i, med
hvem og hvordan, når rammerne gives fri, har ledelse

• At børnene får mulighed for selv at vælge, hvad de

og pædagogisk personale besluttet at droppe samling

gerne vil, og mulighed for at fordybe sig i lege, uden

og andre fastlagte aktiviteter én dag om ugen for en

at de bliver afbrudt af voksenstrukturerede aktivite-

periode. Personalets observationer og indblik i, hvad

ter.

børnene orienterer sig mod og hvordan, skal bidrage
til at udvikle pædagogisk praksis, så børnenes perspektiver får mere plads.
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•

Grundtanken med at slippe de faste rammer én dag

indtage denne position og således i fællesskab med

om ugen er, at børnene skal have mulighed for at

andre børn sætte deres præg på og være medskabere

mærke efter, hvad de har lyst til at lege og med hvem,

af ét element i institutionens hverdagsliv.

uden at de voksne sætter rammerne og på forhånd
har planlagt, hvad der skal ske den pågældende dag.

Som led i arbejdet med at give børnenes perspektiver

Dette giver mulighed for at få indblik i, hvilke børn der

plads i den daglige praksis har ledelse og det pæda-

selv kan tage initiativ til at lege, og hvilke børn der i

gogiske personale desuden en opmærksomhed på,

højere grad søger de voksne og har brug for hjælp, fx

hvordan de øger kvaliteten i dialogerne med børne-

i forhold til at støtte dem i at sætte ord på, hvad de

ne, så de netop er inddragende. Personalet er med

gerne vil lege og med hvem.

andre ord optaget af sprogets betydning for, hvilke
muligheder børnene har for at udtrykke egne behov

Undervejs i processen justerer det pædagogiske

og interesser, og hvordan man som fagprofessionel

personale indsatsen på baggrund af faglige refleksio-

kan styrke inddragelsen af børns perspektiver ved

ner over observationer og erfaringer fra de rammefrie

at stille mere åbne og nysgerrige spørgsmål og give

dage. Det pædagogiske personale erfarer, at flere

børnene tid til at tænke og udtrykke sig. Dette fokus

børn efterspørger samlingen de dage, hvor de vok-

på sproget som pædagogisk redskab i arbejdet med

senstrukturerede aktiviteter bevidst er blevet aflyst.

at styrke inkluderende læringsmiljøer er i tråd med

For at imødekomme børnenes behov for samling, hvor

ledelsens og det pædagogiske personales ønske om

der synges sange og leges fælleslege, og hvor børn

dels at give børnene mulighed for selv at vælge, hvad

og voksne deltager i fællesskab, eksperimenterer det

de gerne vil lege, og dels at opnå viden om børnenes

pædagogiske personale med, at en lille gruppe børn er

interesser og engagementer til udvikling af praksis.

med til at planlægge og gennemføre samlingen, dvs.

Det pædagogiske personales arbejde bygger således

tage beslutninger om, hvilke sange og lege samlingen

på et demokratisk rationale såvel som et videns- eller

skal indeholde. Nogle af de børn, der efterspørger

effektivitetsrationale, der samlet set sigter mod at

samling mest og viser interesse for at lave de aktivite-

give børnene stemme og ejerskab, og som bunder i

ter, de normalt forbinder med samling, bliver i første

en forståelse af børnenes perspektiver som viden, der

omgang involveret i planlægningen og selve gen-

giver det pædagogiske arbejde kvalitet.

nemførslen af en samling. Ud over at vælge sange og
lege betyder dette konkret, at børnene selv styrer og
’faciliterer’ samlingen med støtte fra en af de voksne.
Intentionen er, at alle børn skal have mulighed for at
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Case 2

Når de voksne leger – inddragelse af børns
perspektiver gennem leg
I Motorik-børnehuset Rådyrvej er ledelse og pæda-

det pædagogiske personale på skift er udpeget som

gogisk personale optaget af at inddrage børnenes

’leger’, der følger børnenes leg og initiativer og forsø-

perspektiver i tilrettelæggelsen af pædagogiske

ger at deltage i legen på børnenes præmisser. ’Lege-

aktiviteter, hvor leg er det bærende element. De er

ren’ noterer sine observationer og refleksioner i en

nysgerrige på, hvad børnene godt kan lide at lege,

’legebog’, så viden om børnene og deres leg kan indgå

hvilke steder i børnehaven de bedst kan lide at lege,

i fælles refleksioner som led i udviklingen af praksis.

med hvem og hvordan. Derudover er de optagede

Intentionen med ’legeren’ er således at udfordre de

af, hvordan det at lege med børnene på børnenes

voksnes udefra-perspektiv og gennem leg tilstræbe

præmisser kan blive en mere naturlig del af deres

et indefra-perspektiv, jf. det indledende afsnit s. 3.

faglighed og daglige praksis – og hvordan de ved at

Motivationen kan i denne sammenhæng siges at

lege med børnene kan få indblik i deres perspektiver,

knytte sig til et vidensrationale, hvor børnenes egne

så børnene i højere grad kan være aktive medskabere

perspektiver betragtes som nødvendige for at forstå

af børnehavens fællesskaber.

dem. Samtidig er det pædagogiske arbejde i alle tre
dagtilbud også motiveret af et effektivitetsrationale,

Formålet med børnehavens indsats er:

der handler om, at man gennem inddragelse af børns
perspektiver kan skabe bedre indsatser og tilbud til

• At personalet følger børnenes initiativer ved at

målgruppen.

deltage aktivt i deres leg.
Konkret betyder det at være ’leger’, at den pågæl• At øge viden om børnenes perspektiver gennem leg,

dende pædagog deltager i børnenes leg på børnenes

der kan bidrage til udvikling af nye deltagelsesmulig-

præmisser, dvs. pædagogen er ikke den, der tager

heder for børnene og dermed styrke inkluderende

initiativ til eller sætter rammerne for legen – han eller

læringsmiljøer.

hun skal forsøge at positionere sig som en aktivt deltagende legekammerat, der ikke blot deltager på side-

Som en del af børnehavens eksisterende pædago-

linjen, men som aktivt går ind i legen, hvad enten der

giske praksis indtager de voksne på skift rollen som

er tale om farmor-og-børn-lege eller vilde krigslege.

’fordyber’, der gør det muligt at trække sig tilbage med
nogle få børn og i fællesskab fordybe sig uden at blive

Observationer og refleksioner undervejs bidrager til,

afbrudt. I forbindelse med projektet er fordyberrollen

at det pædagogiske personale justerer ’legerens’ rolle.

justeret, så der nu er tale om en såkaldt legerolle, hvor

Hvor ’legeren’ til at starte med inviterede sig selv ind
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i legen hos forskellige smågrupper på stuen, blev det

vild? Eller handler det om, at de bedste legekammera-

pædagogiske personale efterhånden optagede af at

ter ikke er at finde blandt børnene på stuen?

følge de børn, der går ind og ud af lege og ’flakker’
rundt på tværs af stuerne. Pædagogens rolle er såle-

Ved at følge børnenes initiativer og deres bevægel-

des at følge med, når et barn forlader en leg eller be-

ser ind og ud ad lege får det pædagogiske personale

væger sig mellem forskellige lege uden at fordybe sig

ny og mere nuanceret viden om børnene, som gør

i længere tid. Formålet er at opbygge en forståelse af,

det nemmere at skabe deltagelsesmuligheder for det

hvad der sker, når et barn melder sig ud af eller bliver

enkelte barn og dermed styrke de inkluderende læ-

ekskluderet fra en leg. Det, der optager det pædago-

ringsmiljøer i børnehuset. I boksen nedenfor beskrives

giske personale, er temaer som; ’Hvad orienterer bar-

et eksempel på en observation, hvor en ’leger’ får ny

net sig mod, når det ’flakker’ rundt alene? Er ’flakken

indsigt i et barns trivsel og sociale relationer og bruger

rundt’ et tegn på mistrivsel eller blot et ønske om at

denne viden til at ændre den pædagogiske praksis og

trække sig, når en leg bliver for kompleks, kedelig eller

skabe bedre deltagelsesmuligheder for barnet.
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’At følge barnets initiativ’: Eksempel på en observation,
der giver ny indsigt og ændrer praksis
En af pædagogerne fra børnehusets storbørnsgruppe

finder sammen med to andre drenge. De tre drenge

har en formiddag rollen som ’leger’ og har besluttet

fordyber sig hurtigt i en leg sammen. ’Legeren’ leger

sig for at følge en af drengene, der ofte leger alene

lidt med på sidelinjen og observerer, hvordan drengen

og ’flakker’ rundt mellem de andre børn på stuen.

tager initiativ til at udvikle legen, engagerer sig i legen

Drengen deltager sjældent aktivt i lege eller aktiviteter

og ser ud til at have det sjovt sammen med de to

på stuen i fællesskab med de andre børn, og det pæ-

yngre drenge.

dagogiske personale er i tvivl om, hvorvidt han trives
i børnefællesskabet. ’Legeren’ sætter sig af denne

Det pædagogiske personales oplevelse af en dreng,

grund for at undersøge og observere, hvad drengen

der potentielt mistrives i børnefællesskabet, og som

er optaget af, og hvad han søger, når han ’flakker’ og

muligvis ikke har sociale kompetencer til at forblive

bevæger sig væk fra stuen og ud i fællesarealerne.

i legene, bliver dermed udfordret og nuanceret. Det

Intentionen er at få indsigt i drengens perspektiver

er tydeligt for ’legeren’, at drengen trives, når han får

fra børnehøjde – dvs. at forsøge at forstå drengens

lov til at lege med de to drenge, der ser ud til at være

handlinger og udtryk fra hans egen oplevelse og på

hans bedste venner i børnehuset. Denne indsigt får

hans præmisser.

betydning i praksis på den måde, at det pædagogiske
personale i højere grad skaber mulighed for, at dren-

Det pædagogiske personale har tidligere forsøgt at

gen kan lave aktiviteter og lege med drengene fra den

engagere drengen i leg med andre børn eller invitere

anden stue. Samtidig har det pædagogiske personale

ham til at deltage i forskellige aktiviteter på stuen, når

et fokus på at understøtte drengen i lege med andre

han trækker sig væk fra fællesskabet. Denne gang

børn, så han også opbygger relationer til de jævn-

følger ’legeren’ drengen og lader ham gå væk fra

aldrende børn.

stuen med de jævnaldrende børn og ned på en af de
andre stuer med de lidt yngre børn, hvor han hurtigt

Både case 1 og 2 er eksempler på, hvordan børnenes leg

de trives, og hvad der kan udfordre dem i deres lærings-,

og deltagelse bliver pejlemærker for det pædagogiske

udviklings- og dannelsesprocesser.

personale i forhold til, hvad der optager børnene, hvordan
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Case 3

Inddragelse gennem demokratiske læreprocesser
I de tyske børnehaver i Sønderborg arbejder de med

og forhandle sig frem til, hvad der er fællesskabets

at styrke inkluderende læringsmiljøer gennem et

bedste, ligesom de skal øve sig i at indgå kompromis-

børneparlament. De ønsker at inddrage børnene og

ser. Et vigtigt element i denne læreproces er de voks-

skabe et pædagogisk rum i den daglige praksis, som

nes guidning og kvalificering af børnenes input. Det er

giver børnene mulighed for medbestemmelse i deres

med andre ord ikke alle børnenes meninger, ideer og

børnehave. Et børneparlament består af børn fra de

ønsker, som kan tages med direkte – de voksnes rolle

forskellige stuer, som bliver valgt gennem afstemning.

er at guide børnene til selv at nå frem til, hvad der er

Det er en pædagog, som styrer møderne, og før et

realistiske og acceptable input.

møde i børneparlamentet afholdes, kan alle børn på
alle stuer afgive ønsker om, hvad de gerne vil i deres

Formålet med projektet er, at:

børnehave. Ønskerne kan børnene afgive i ’ønskeboksen’, hvor de enten kan tegne deres ønske eller få en
voksen til at skrive det for dem. Ønsker fra ønskebok-

• Børn lærer at sætte ord på deres ønsker, ideer, interesser mv.

sen gennemgås herefter af børn og voksne i børneparlamentet.

• Børnenes indflydelse på deres hverdagsliv i børnehaven øges.

Det pædagogiske personale oplever, at børnene
deltager aktivt i børneparlamentsarbejdet og gerne
vil inddrages, men at ønskerne fra ønskeboksen tit

• Børnene lærer demokratiske spilleregler gennem
aktiv deltagelse i fællesskaberne.

er noget, de allerede gør eller har gjort i børnehaven.
Det pædagogiske personale vil derfor gerne arbejde
med at få børnene til at italesætte flere forskellige

• Børnenes ideer omsættes til handling/pædagogisk
praksis.

og nye initiativer. Det gør de i projektforløbet ved at
udfordre børnenes forestillingsevner i de dialogiske

I figur 2-2 på modsatte side illustreres Roger Harts

processer, som børneparlamentet understøtter. Dette

deltagelsesstige, der kan anvendes som et redskab til

arbejde bygger på en pædagogisk intention, der ikke

refleksion over, hvorfor og hvordan børn inddrages i

blot handler om at understøtte demokratiske pro-

forskellige sammenhænge. Deltagelsesstigen er sær-

cesser i børnenes udvikling, men som også rummer

ligt relevant, når det handler om at give børn indfly-

et element, der har fokus på, at børnene skal opleve

delse på en indsats, et projekt eller lignende, som det

at have indflydelse på udformningen af dagligdagen,

er tilfældet i denne case. For hvert trin på stigen øges

uanset baggrund, alder, køn, evner mv. Børnene skal

graden af børnenes medbestemmelse. Hvor de tre

få erfaringer med at indgå i demokratiske dialoger og

nederste trin illustrerer ikke-deltagelse, dvs. deltagelse

prøve at sætte ord på deres holdninger og ønsker. De

uden indflydelse, viser de fem øverste trin eksempler

skal gennem dialogerne øve sig i at argumentere for

på deltagelse med indflydelse i forskellige grader.
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I boksen på næste side beskrives en praksissituation fra

kan skaffe penge til en tøjbamsehest til børnehaven. Gen-

børneparlamentet, hvor vi befinder os i den øvre del af

nem dialogen, der er initieret og rammesat af de voksne,

deltagelsesstigen. Der er tale om en dialog mellem børnene

deltager børnene i en fælles læreproces, hvor de stimuleres

og de voksne, der munder ud i aktiviteter, som er baseret

og støttes af de voksne med henblik på at opnå forståelse

på børnenes ideer og ønsker til, hvordan de i fællesskab

for og opleve demokrati.
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Demokratiske dialoger, der giver indblik i børns perspektiver
Som en del af børneparlamentet får børnene mu-

støtter det pædagogiske personale en dialogisk og

lighed for at fortælle, hvad de drømmer om og er

lærerig proces, som fører til, at børnene selv afviser

optagede af. Dette foregår ved at lægge ønsker i

ideen om at få en rigtig hest i børnehaven. At det ikke

ønskeboksen og gennem deltagelse i dialoger, som

bare er de voksnes beslutning, men noget børnene

foregår under børneparlamentsmødet. Det pædago-

selv når frem til, er centralt i en inddragelsesforståel-

giske personale oplever, at det ofte er ønsker til noget

se. Det fører desuden til en ny børneinitieret proces –

bestemt mad – gerne søde sager – som børnene

nemlig et nyt ønske om at få en hest i form af en stor

lægger i ønskeboksen. Disse ønsker bliver taget op i

tøjbamse.

parlamentet, men det er de voksnes vurdering, at børnene har svært ved at forestille sig, hvad man ellers

Det nye ønske om en stor tøjbamsehest ansporer

kan ønske sig til børnehaven, og hvad man som barn

efterfølgende et nyt dialogisk arbejde, om hvordan

kan have indflydelse på. De ønsker derfor at udfor-

børnehaven kan få penge til at købe en sådan hest.

dre børnenes forestillingsevne og tager derfor selv

Det indebærer bl.a. nye lærerige samtaler i børne-

initiativ til et ønske, som kan blive genstand for dialog

parlamentet om, hvad penge er; er det ’bare’ noget,

i parlamentet og bidrage til, at børnene får mulighed

man får fra mor/far, eller er det ’bare’ noget, man kan

for indflydelse på hverdagslivet i børnehaven.

hente i banken? I børneparlamentet bliver børnene
enige om at skaffe penge til deres tøjbamsehest ved

I børnehaven er børnene glade for dyr, og på et møde

at tjene dem selv gennem arbejde, og børnene op-

i børneparlamentet har de voksne derfor foreslået

remser på skift ting, de synes, de er gode til, og som

børnene, at man kunne ønske sig en hest i børneha-

de gerne vil tjene penge på. Det kan fx være at sætte

ven. I dialogerne om, hvorvidt det er muligt at have

hår, vaske bil, bage kager, reparere ødelagte ting mm.

en rigtig hest i børnehaven, taler børnene – under-

Børnenes forslag til, hvordan de kan skaffe penge til

støttet af det pædagogiske personale – sig frem til,

tøjbamsehesten, bliver første skridt i planlægningen af

hvorfor det kunne være sjovt med en hest, men også,

en familiedag i børnehaven, som børnene og det pæ-

hvorfor det ikke er en så god ide, da den skal passes,

dagogiske personale planlægger i fællesskab. Herved

fodres og have god plads og motion. Af disse ramme-

flytter de dialogiske processer i børneparlamentet sig

satte dialoger får det pædagogiske personale indsigt

til konkrete aktiviteter, som er børneinitierede. I arbej-

i børnenes ideer, ønsker, meninger osv. Viden som, i

det med at styrke inkluderende læringsmiljøer er dette

en læringsforståelse, hvor engagement, ejerskab og

forløb interessant, fordi børnene selv italesætter, hvad

motivation er centralt, kan anvendes i det pædagogi-

de er optagede af (fx at sætte hår), og fordi de får sat

ske arbejde med at styrke inkluderende læringsmiljøer,

ord på deres egne og hinandens ressourcer ved at

ud fra et børneperspektiv.

sige, hvad de er gode til, og hvordan de kan bidrage
med noget til fællesskabet.

Ved at snakke med børnene om, hvordan en hest bor,
hvad den spiser, og hvordan man passer den, under-

20 • Indhold

Praksissituationen fra børneparlamentet er et eksempel på

børnene inviteret til at være deltagende i en demokratisk

en læreproces, der er initieret af de voksne, men hvor nog-

sammenhæng, der dog er skabt og styret af de voksne,

le beslutninger tages i fællesskab mellem børn og voksne,

men som giver børnene indblik i, hvad det er muligt at få

mens andre tages af børnene selv, fx hvilke aktiviteter der

indflydelse på i børnehaven, og hvad det vil sige at argu-

skal foregå i forhold til at skaffe penge til tøjbamsehesten.

mentere, forhandle og gå på kompromis med egne ideer

Der er således tale om en grad af deltagelse omkring trin 6

og ønsker. Det er væsentligt at pointere, at det ikke altid er

på Harts stige (se figur 2-2). Med børneparlamentet skaber

meningsfuldt eller relevant at efterstræbe de øverste trin

det pædagogiske personale betingelser for, at børnene

på deltagelsesstigen, men at det afhænger af børnegrup-

kan være aktivt deltagende og medskabere af egen læring

pen og den pædagogiske sammenhæng, børnene og deres

i forpligtende fællesskaber. I ovenstående eksempel bliver

perspektiver skal inddrages i.

Børneinddragelse, der bygger bro mellem børnenes perspektiver og den pædagogiske praksis
En central pædagogisk opgave i arbejdet med at ind-

skabere af de læringsrum, de er del af, hvilket har

drage børns perspektiver som led i at styrke inklude-

positiv betydning for deres trivsel, læring, udvikling og

rende læringsmiljøer er at bygge bro mellem viden og

dannelse.

praksis. Dvs. den viden om børnene, som produceres
gennem samspil med og observationer af børnene og

En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at børne-

i børnenes aktive deltagelse i den pædagogiske prak-

perspektivet altid udvælges, fortolkes, bearbejdes og

sis – fx i et børneparlament, i samling eller leg.

ofte videreformidles af voksne, uanset om der er tale
om artikulerede perspektiver eller ej. Derudover er

At bygge bro mellem børnenes perspektiver og den

det en pointe, at ikke bare børns men alle menneskers

pædagogiske praksis handler om at anvende den

perspektiver er processuelle og kontekstafhængige

viden, børnene bidrager med gennem verbal og non-

og dermed ofte flertydige. Disse forhold betyder, at

verbal deltagelse, til at udvikle og forme rammerne

inddragelse af børn og deres perspektiver må forstås

i den pædagogiske praksis. Det kan være viden om

som en dynamisk og kontinuerlig praksis, der fordrer

børnenes relationer, behov, interesser eller meninger.

faglig refleksion, oprigtig nysgerrighed og en kritisk

På denne måde bliver børnene i højere grad med-

bevidsthed om egne forforståelser.
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Erfaringer og resultater

Ledelse og pædagoger i de deltagende dagtilbud peger på

der, udtrykker flere af børnene et engagement og en

følgende centrale læringspunkter og erfaringer, som de har

interesse i forhold til de aktiviteter, samlingen normalt er

gjort sig i forbindelse med projektet og de konkrete cases:

centreret om. Et engagement, der har affødt børnenes
aktive deltagelse i planlægning og styring af samling i

• Det pædagogiske personale opnår ny viden om børnene,

fællesskab med en voksen.

når de deltager i pædagogiske og/eller børneinitierede
legeaktiviteter med børnene. Det kan fx være viden om,

• At inddrage børnene gennem demokratiske processer

hvilke børn der er gode til selv at finde på og igangsætte

kan være en svær og kompleks opgave. Det kræver

lege, og hvilke børn der har vanskeligt ved at komme i

særlige kompetencer hos det pædagogiske personale,

gang og har brug for hjælp fra et andet barn eller en vok-

som skal kunne blive i dialoger med børnene og fast-

sen i forhold til at blive en del af legen. Det pædagogiske

holde en anerkendende tilgang, hvor børnenes input i

personale peger på, at flere børn i højere grad søger

mindre grad bedømmes som egnede eller uegnede af de

hinanden aktivt og sammen udvikler og skaber mening

voksne – også når der er tavshed, uenighed eller meget

omkring en aktivitet eller en leg, når rammerne er givet

uro i gruppen. Hvis sådanne kompetencer styrkes hos

fri. Desuden oplever personalet, at aktiviteter og lege,

det pædagogiske personale, kan dialoger i demokratiske

som er initierede af et eller flere børn, ofte tiltrækker

processer med børnene være katalysator for inkluderen-

andre børn til legen, fordi de gerne vil lege med det sam-

de læringsmiljøer, hvor børn lærer at lytte til hinanden

me legetøj eller være del af samme leg. På denne måde

og blive inspireret af hinandens ideer med henblik på

opstår muligheder for nye børnefællesskaber, som er

at skabe noget sammen, som de er blevet enige om i

forskellige fra dem, der rammesættes af de voksne. Dette

fællesskabet.

har givet det pædagogiske personale et mere nuanceret
indblik i børnenes indbyrdes relationer, som de kan bruge i arbejdet med at skabe bedre deltagelsesmuligheder
for alle børn.
• Det pædagogiske personale peger på, at flere børn aktivt
’kommer på banen’ med deres perspektiver, når de faste
rammer brydes, og hverdagen ikke er, som den ’plejer’.
Et eksempel er samling, som normalt er en integreret del
af hverdagen, som børnene ikke nødvendigvis forholder
sig aktivt til, men blot deltager i. Når samlingen ikke er
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Gode råd

Ledere og pædagogisk personale fra de deltagende dagtilbud peger på en række anbefalinger, som er vigtige at

– At det pædagogiske personale forholder sig åbent og
nysgerrigt til børnenes perspektiver og udtryk.

tænke ind i relation til arbejdet med børneinddragelse:
– At børnene oplever, at deres perspektiver har betyd• At udfordre egen praksis og ’give slip’ på rammerne i
dagtilbuddenes hverdag, fx gennem deltagelse i børns

ning for, hvordan den daglige praksis i dagtilbuddet
udformes.

leg, kan for det pædagogiske personale opleves som
et tab af kontrol. Legen er per definition uforudsigelig

• I arbejdet med at skabe et godt børnemiljø i dagtilbud-

og kan ikke planlægges på forhånd, og et sådant tab af

det, hvor børnenes perspektiver får plads, og hvor der

kontrol kan føles utrygt. Det medfører samtidig, at det

er deltagelsesmuligheder for alle børn, er det vigtigt, at

pædagogiske personale bliver forstyrret i deres forfor-

det pædagogiske personale hele tiden balancerer sin

ståelser omkring børnenes interesser og behov, hvilket

indblanding i børnenes samspil og legeaktiviteter. Det

åbner op for et mere nuanceret blik på børnene. Det er

pædagogiske personale kommer let til at initiere, tolke

vigtigt at sikre tid og mulighed for faglig sparring og re-

eller vurdere børnenes samspil ud fra et ønske om at

fleksion blandt det pædagogiske personale og ledelse for

hjælpe børnene hurtigst muligt, eksempelvis når der

at understøtte denne fagprofessionelle udvikling bedst

opstår konflikter. Det kan være en god ide at turde give

muligt.

børnene mulighed for og tid til selv at finde svar og løse
konflikter, da dette kan være med til at styrke børnenes

• I arbejdet med at inddrage børnenes perspektiver i den
pædagogiske praksis, så børnene opnår medbestemmelse i deres hverdagsliv, er det vigtigt:
– At sikre, at alle børn bliver set, hørt og forstået og får
mulighed for at udtrykke, hvad de oplever, ønsker og
mener.
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positive selvforståelse og skabe gode betingelser for
trivsel, læring, udvikling og dannelse.

3. Hvis du vil vide mere
Her kan du finde links til relevante publikationer og hjem-

•

mesider, som omhandler børneinddragelse.
Redskaber og metoder til arbejdet med at inddrage børn

• Danmarks Evalueringsinstitut (2015). Tag på rejse i børns

og deres perspektiver i den pædagogiske praksis:

perspektiver med mosaiktilgangen. Kan findes på
www.eva.dk.

• Dansk Center for Undervisningsmiljø (2018). Det talende
spørgeskema – spørgeskema til børnehavebørn. Kan

•

findes på www.dcum.dk.
•

• Eistrup, A. m.fl. (red.) (2016). Håndbog i børneinddragelse.
København: Børnerådet.
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Bilag 1: Procesplan og guide til undersøgelse
af egen praksis
Nedenfor præsenteres en plan for, hvordan I kan tilrette-

søger egen praksis og hver især anvender undersøgelses-

lægge et forløb, hvor I undersøger egen praksis. Procespla-

guiden, der præsenteres nedenfor. Guiden rejser relevante

nen er udformet således, at I indledningsvist på et team-

spørgsmål og fungerer som et dynamisk redskab, hvori I

møde reflekterer over, hvad jeres forudsætninger for at

hver især kan notere jeres observationer og refleksioner

arbejde med kønsreflekteret børneinddragelse er, og hvilke

over egen praksis. Vi foreslår, at I herefter samles igen på

narrativer om børnene der er betydningsfulde for den

et teammøde og deler jeres observationer og refleksioner

måde, I inddrager både drenge og piger. Herefter følger en

og beslutter, hvad I gerne vil blive bedre til fremadrettet,

proces, hvor både ledelse og pædagogisk personale under-

og hvordan I kan strukturere dette arbejde.

1. Teammøde: Indledende refleksioner over forudsætnin-

3. Teammøde: Opsamling på observationer:

ger for inddragelse af børn og børns perspektiver:

Hvordan arbejder vi med at inddrage børn i inkluderen-

– Hvad forstår vi ved børneinddragelse og børneper-

de læringsfællesskaber?

spektiver?

–

Hvordan inddrager vi og tager hensyn til alle børneperspektiver?

– Hvad er vores forudsætninger for at inddrage alle
børn i inkluderende læringsfællesskaber?
– Hvilke narrativer skaber vi om børnene, og hvilken

– Hvad fungerer godt?
– Hvilke udfordringer møder vi?

betydning har disse for måden, vi inddrager børnene
på?
2. Proces med undersøgelse af egen praksis vha. undersøgelsesguide.
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– Hvad vil vi gerne blive bedre til fremadrettet?

Guide

2. Observationer: Her noterer I de observationer, I gør jer.

Denne guide fungerer som et redskab til undersøgelse af
egen praksis. Guiden rummer konkrete spørgsmål til refleksion, som I kan bruge til at være nysgerrige på, hvordan

3. Refleksioner: Her kan I notere det, I gerne vil gøre anderledes eller blive bedre til.

I allerede arbejder med at inddrage børn i inkluderende
læringsmiljøer, og hvad I gerne vil gøre anderledes og blive

Guiden er tænkt som et dynamisk dokument, hvor I har

bedre til.

mulighed for at skrive noter og tilføje relevante spørgsmål
og refleksioner, som I bliver optagede af undervejs.

Guiden er inddelt i tre kolonner:
1. Spørgsmål: Det er de spørgsmål, vi foreslår, I bruger til
undersøgelse af jeres egen praksis.

1. Spørgsmål

2. Observationer

2. Refleksioner

Hvordan arbejder vi med at skabe
læringsmiljøer, der udfordrer og
stimulerer alle børn?
Hvornår/i hvilke situationer inddrager vi børnenes perspektiv?
Hvordan inddrager vi børnene (i
hvilke aktiviteter, på hvilke måder,
fx verbalt, nonverbalt)?
Hvilken betydning har måden, hvorpå vi inddrager børn, for vores måde
at arbejde på?
Hvilken betydning har måden, hvorpå vi inddrager børn, for børnenes
trivsel, motivation og deltagelse?
Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i at arbejde med en
inddragende pædagogik?
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Bilag 2: Skema til beskrivelse af prøvehandling
I skemaet på næste side skal I beskrive den/de prøvehand-

skal involveres i handlingen – dvs. hvilke børnegrupper og

linger, som I beslutter at arbejde med i den kommende

hvilke voksne. I kolonnen ’Muligheder/Barrierer’ skal I be-

periode. I bruger skemaet på følgende måde:

skrive de muligheder og barrierer, som I forestiller jer, I vil
møde undervejs, og jeres overvejelser omkring, hvordan I

I starter med at formulere formål og konkrete målsætnin-

vil håndtere disse. I kolonnen ’Tegn’ skal I beskrive de tegn,

ger i forhold til at arbejde med børneinddragelse hos jer.

I forventer at se i praksis som udtryk for, at jeres forløb er

Herefter beskriver I den eller de konkrete prøvehandlinger,

på rette vej – både på kort og langt sigt.

I vil arbejde med, og efterfølgende, hvilke deltagere der

Formål/mål
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Handling

Deltagere

Muligheder/barrierer

Tegn
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