
 

Demokratisk dannelse  
i dagtilbud 
Inspiration til det forebyggende arbejde



TRE RÅD TIL JER SOM PÆDAGOGISK PERSONALE  
OM AT ARBEJDE MED MEDBESTEMMELSE

Lad børnene stille  
spørgsmål
Lad børnene stille spørgsmålene 
– både til aktiviteten og til hinan-
den. Det kan fx være i den dialo-
giske højtlæsning, til samling eller 
når I er på tur. Når det er børnenes 
valg og interesser, der styrer en 
samtale eller en aktivitet, fører det 
ofte til anderledes spørgsmål og 
perspektiver, end hvis det er styret 
af en voksen. Det er vigtigt at skabe 
et rum, hvor børnene oplever, at  
I bygger videre på deres indspil. 

Lad børnene indgå i  
hverdagsforhandlinger
Jeres daglige rutiner og aktiviteter  
i dagtilbuddet giver også børnene 
vigtige erfaringer med demokrati 
og forhandling. Det kan fx være  
i forbindelse med spise situationer, 
samlinger eller valg af udflugter. 

Sørg for, at alle børn  
bliver hørt
Børn er forskellige indvider med 
forskellige perspektiver. Derfor er 
det vigtigt, at I som pædagogisk 
personale skaber plads til og rum 
for, at alle børnene får en stemme  
i deres hverdagsliv.
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At arbejde med  
børneperspektiver

Ved at lytte ekstra godt til børnene, kan I få et helt nyt blik på jeres pædagogiske 
praksis og arbejdet med demokratisk dannelse. Det handler om at være  
nysgerrige og give børnene mulighed for at udtrykke sig. Læs her, hvordan  
I som pædagogisk personale kan arbejde med børneperspektiver i relation  
til demokratisk dannelse.

Børn har et unikt indblik i, hvad det vil sige at gå i dag-
tilbud. De ved, hvad man kan lege i sandkassen, hvornår 
det er sjovt at prøve noget nyt til samling og hvem der  
er god til at holde i hånden på tur. De kender dagens og 
ugens rutiner og ved, hvad man må og ikke må forskellige 
steder i dagtilbuddet og på forskellige tidspunkter. Børne- 
ne ved bedre end nogen, hvordan det pædagogiske arbejde 
virker i praksis. De er derfor et oplagt sted at søge ny viden 
om, hvordan I kan styrke jeres arbejde med demokratisk 
dannelse. 

Som pædagogisk personale kan I invitere børnene til at 
fortælle, hvad de oplever og tænker i forskellige hverdags-
situationer. For de yngste børn, der ikke har udviklet et 
sprog endnu, kan I foretage observationer. Det kan fx 
være, at I observerer deres interaktioner med jævn-
aldrende børn eller ældre børn, observerer deres lege  
eller interaktioner med en voksen. Det kan I bruge som  
et billede på, hvad jeres arbejde betyder for børnene,  

og på den måde finde ud af, hvordan I kan skabe et mere 
demokratisk børnefællesskab. Ved at være nysgerrige  
og undersøgende, kan I blive klogere på, om børnene  
også oplever at blive hørt og set. Hvor medbestemmelse 
handler om, at I giver børnene flere muligheder for at 
træffe valg, handler børneperspektiver om, at I åbner op 
for en ny og vigtig vinkel på det pæda gogiske arbejde. 

Arbejdet med børneperspektiver kræver, at I som pæda-
gogisk personale har mod til at stille jeres pædagogik til 
skue, lytte til hvad børnene siger, observerer hvad de  
gør og er villige til at bringe børnenes oplevelser i spil  
i tilrettelæggelsen af lærings miljøet. Ellers risikerer I, at 
involveringen af børnene virker modsat – at de får en 
oplevelse af, at deres perspektiver ikke bliver taget seriøst. 
Foruden at blive klogere på jeres egen praksis er formålet 
med at anvende børneperspek tiver at styrke børnenes 
evne til at udtrykke sig og begå sig i fællesskaber.

 N oget af det vigtigste er, at alle børn 
bliver hørt og accepteret i en gruppe. 
Det er det vigtigste for mig, at de hver 
dag bliver hørt og set, og det arbejder 
jeg på. (...) Jeg er blevet mere bevidst 
om, hvor vigtigt det er, at alle kommer 
til at sige noget og bliver set. 

 Pædagog, dagtilbud

  Der er nogle børn, der fylder mere, så 
det der med at kunne fokusere på Asger, 
hvad Asger kan og få ham til at gro, 
selvom det tager mere tid. Det giver  
alle børn en deltagelseskanal til  
fællesskabet.

 Leder, dagtilbud
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EKSEMPLER FRA PRAKSIS

INTERVIEWS MED BØRNENE GØR DET PÆDAGOGISKE PERSONALE  
KLOGERE PÅ DERES ARBEJDE MED DEMOKRATISK DANNELSE 

Hvad: Et dagtilbud arbejder gennem interviews med at 
tydeliggøre børnenes perspektiver på demokratisk 
dannelse.

Hvorfor: Interviewene har flere formål. For det første skal 
de sikre, at alle børn bliver set og hørt i det pædagogiske 
arbejde med demokratisk dannelse. For det andet skal 
interviewene give personalet viden om deres eget arbejde 
med demokratisk dannelse. Det handler om at få børnenes 
perspektiver på, hvad der virker godt og mindre godt i den 
pædagogiske praksis.

Hvordan: Personalet interviewer en gruppe af børn om, 
hvad de kan fortælle om demokratisk dannelse. Det 
pædagogiske personale justerer på baggrund af inter- 
viewene deres praksis, da børnenes perspektiver giver 
personalet nogle nye indsigter i deres praksis. Nogle uger 
senere gentages interviewet med samme spørgeguide  
med en anden gruppe af børn. Interviewene foregår i rolige 
omgivelser, hvor børnene kan snakke uforstyrret. Det 
pædagogiske personale oplever, at børnene i højere grad 
kan sætte ord på demokratisk dannelse end under de 
første interviews. Samtidig giver børnene det pæda- 
gogiske personale indsigter og perspektiver på deres 
praksis, som de ikke selv har overvejet. 

BØRNENES TALETID UNDER FROKOSTEN GØR DET PÆDAGOGISKE  
PERSONALE OPMÆRKSOMME PÅ, HVEM DER SKAL HJÆLPES TIL  

AT BLIVE SET OG HØRT 

Hvad: Et dagtilbud arbejder med børneperspektiver, hvor 
de har målt, hvor meget taletid hvert enkelt barn har under 
måltidssituationer. 

Hvorfor: Hensigten er at blive klogere på, hvilke børn der 
kommer til orde i hverdagen, og hvilke børn personalet skal 
være ekstra opmærksomme på at give plads i hverdagen. 
Det skal sikre, at alle børn får en oplevelse af at blive  
hørt og set. 

Hvordan: Gennem en uge tager personalet tid på, hvor 
eget taletid, hvert enkelt barn får under frokosten.  
et gør personalet opmærksomme på, at der er børn,  
er altid siger meget lidt eller slet ingenting i løbet af 
rokosten. På baggrund af den nye viden planlægger 
ersonalet initiativer, der skal hjælpe de børn, der har 
ehov for det til at komme til orde. Det sikrer, at alle børn  

 højere grad bliver lyttet til og anerkendt i hverdagen.
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Arbejd med børneperspektiver
Der er mange metoder til at få børnenes perspektiver på hverdagen. Her er tre forslag:

1.  
Lad børnene vise rundt i dagtilbud 
og fortælle om de steder, der er 
mest betydningsfulde for børnene. 
Spørg ind til deres oplevelser 
undervejs, fx hvad de laver med 
hvem, hvor på legepladsen de kan 
lide at lege og hvad de laver på 
legepladsen.

2.  
Leg de situationer, der er fokus på, 
x måltidet. Her er det vigtigt at 
ade børnene styre rollelegen og 
pørg undervejs ind til deres 
nitiativer.
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3.  
Invitér børnene til at tegne, male 
eller lignende. Lad børnene vælge 
mellem forskellige materialer, fx 
farver, pap eller silkeclay. Børnene 
kan udtrykke, hvor de kan lide  
at være, hvad de kan lide at lave  
og hvor det er godt at lege med 
hvad og med hvem.
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TRE RÅD TIL JER SOM PÆDAGOGISK PERSONALE  
OM AT ARBEJDE MED BØRNEPERSPEKTIVER

Vær nysgerrig på barnets 
oplevelse 
Det er vigtigt at forstå børnenes 
udtryk i den kontekst, børnene er  
i – tid, sted, ting, mennesker og 
aktiviteten har betydning for det, 
barnet udtrykker. 

Skab plads til fordybelse
Skab plads til, at det pædagogiske 
personale fordyber sig med et eller 
flere børn, så vedkommende ikke 
samtidig skal tage sig af andre ting. 
Ved at involvere hele huset bliver 
det et fælles projekt, hvor alle  
er med på, at der fra tid til anden 
vil være nogle, der fordyber sig 
med enkelte børn.

Brug hinanden
At omsætte børnenes udsagn  
til den pædagogiske praksis  
er både svært og spændende.  
Her kan det også være en hjælp  
at bruge hinanden til i fællesskab  
at reflektere over det, I har oplevet  
på fx personalemøder eller 
pædagogiske dage.
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At inddrage forældre  
i demokratisk dannelse 

Forældresamarbejdet er afgørende for børnenes udvikling, trivsel  
og dannelse. Samarbejdet med forældrene er derfor også vigtigt for, at der  
skabes sam menhæng mellem hjem og dagtilbud i arbejdet med demokratisk  
dannelse. Læs her, hvordan I som pædagogisk personale kan inddrage  
forældrene i arbejdet med demokratisk dannelse.

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk 
personale er en af de vigtigste faktorer for, at børnene 
oplever deres tid i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven 
som positiv og tryg. Det gode samarbejde skaber sammen-
hæng i barnets liv på tværs af hjem og dagtilbud. Det øger 
både det pædagogiske personales og forældrenes indsigt  
i barnets liv og skærper opmærksomheden på barnets 
perspektiver. Forældresamarbejdet er afgørende for 
barnets trivsel og læring. Samarbejdet med forældrene står 
derfor også centralt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Inddragelse af forældrene i arbejdet med demokratisk 
dannelse handler om, at det pædagogiske personale og 
forældrene skal være aktive medspillere, der gennem 
dialog får forståelse for hinandens perspektiver. For- 
ældre er forskellige individer med forskellige perspektiver, 
erfaringer og præferencer. Det kan også have indflydelse 
på deres forventninger til dagtilbud, fx hvorvidt barnet  

skal have ble på eller hvor meget medbestemmelse barnet 
har over påklædningen ved udendørsaktiviteter i dag-
tilbuddet. Det handler om, at forældrene får mulighed  
for at bidrage til en fælles problemløsning. Samtidig får  
I som pædagogisk personale mulighed for at forventnings-
afstemme med forældrene i forhold til samarbejdet om 
barnets udvikling, trivsel og dannelse.

  Når man ikke kender til det, fx en 
anden kultur, så danner man nogle 
billeder uden at være nysgerrig på, 
hvorfor de gør, som de gør. Hvis alle 
skal blive set og høres for den, de er,  
så skal vi være meget bevidste om det.

 Pædagog, dagtilbud

  Jeg synes helt klart, at jeg skal arbejde 
med forforståelse i forhold til, hvordan 
man møder forældre. Det har været  
et godt wake-up call.

 Pædagog, dagtilbud
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