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Dagens program

1. Dialog om hjemmeopgave

2. Lidt om deltagelsesbegrebet

3. Om børn, kontekst og deltagelse

4. Om den professionelles* rolle

5. Pause

6. Lidt om at arbejde med børneperspektiver og børnenes perspektiver ift. deltagelse

7. Metoder ift. at arbejde med børneperspektiver og børnenes perspektiver ift. deltagelse

Alt dette ift. Alle skal med
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Dialog om hjemmeopgave

1. Hvad er det første, der falder mig ind fra min egen praksis, når jeg 
hører overskriften ”Deltagelsesmuligheder og børneperspektiver ”?

2. Hvad er jeg særlig optaget af eller udfordret ift. under overskriften ” 
Deltagelsesmuligheder og børneperspektiver ”?

3. Hvad er børnene hos os særligt optaget af eller udfordret ift. under 
overskriften ”Deltagelsesmuligheder og børneperspektiver”?
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Fortællingen om Marie

• Der er ikke det fag i skolen, Marie ikke kan lide, der er fag, hun ikke er så 
god til. Marie kan sådan set lide det hele, men mest af alt dansk (Hviid, 
2010, s. 171)

• I flere dage arbejdet hun på træværkstedet med en ”hyggekasse” til sin 
nye hamster, men ønsker kun hjælp fra Hans (pædagog) og ikke fra de 
andre børn, der er i gang med deres. Han lærer Marie at save, slå med 
en hammer og en masse andre gode ting (…) Marie når ikke at lave 
kassen færdig den dag og det ærgrer hende. Klokken 16.00 storker hun 
ud af fritidshjemmet: spejder, aftensmad og lektier.  (s. 176)

• Marie synes også selv, at det er svært, det med vennerne og legen. Hun 
synes, det er svært at lege, og hun oplever ofte, at hun ikke må være 
med. Men hun forsøger da. Og indimellem falder hun ind i 
sammenhænge, der både er gunstige for hende og de andre (s. 176)
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Fortællingen om Sofie

Læreren spørger, om der er nogen, der har behov for, der bliver lavet en 
legeaftale, hvortil Sofie rækker hånden op. Læreren spørger, om der er 
nogen, der vil invitere Sofie med. Efter lidt stilhed i klassen markerer Astrid og 
siger, Sofie gerne må være sammen med hende og Merete (…). Det viser sig 
Astrid skal være duks. Imens står Merete og Sofie uden for klasseværelset og 
venter på hende. Merete vender sig væk fra Sofie. (…) Der går lidt tid, inden 
Merete begynder at gå. Sofie følger efter hende (…) Sofie sætter sig på en 
bænk, men da hun ser, Merete sætter sig på en anden bæk løber hun over til 
hende. I det øjeblik, Sofie sætter sig ved siden af Merete, rejser Merete sig for 
at være med i en fodboldkamp (…) Senere kommer Astrid ud, og Sofie går hen 
til hende. Hun snakker lidt med Astrid, der er begyndt at lege med nogle 
andre og ikke virker interesseret i at have Sofie med. Resten af frikvarteret 
går Sofie alene rundt. (Poulsen, 2021, s. 49-50)
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Lidt om deltagelsesbegrebet

• Deltagelsesbegrebets dobbelthed: børn-
kontekst

• Barnet-de andre børn-de professionelle 
voksne-rammerne-materialerne-forældrene-
verden udenfor 

• Forskellige deltagelsesforudsætninger

• Forskellige deltagelsesstrategier (Poulsen, 
2021)
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Børn anerkendes som 
aktører – men 

repræsenteres af andre

Børn har adgang til at 
ytre sig

Børn har adgang til at 
skabe ønsket 

forandring

(Bruselius-Jensen & Nielsen, 2020, s. 35)
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• De usynlige eller vandrende børn (Poulsen, 2021, Stanek, 2010)

• Ofte relativt passive/afventende deltagelsesstrategier

• Den pædagogiske ambition om at få alle med rummer en 
dobbelthed (Poulsen, 2021):
• Igangsat handling og struktur for at sikre ingen står alene tilbage
• Synliggørelse af de børn, de andre ikke vælger af sig selv 

• Obs: ingen er dumme… men blot alle optagede af at klare sig og 
være med i fællesskaber.

• Obs: Blik for det enkelte barn og konteksten

• Obs: deltagelsesforudsætninger – kunne man som professionel 
gøre noget her- hvad?
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Hvad kan være vanskeligt i forhold til at 
deltage som barn i SFO’en?

Snak sammen to og to

* Tænk gerne bredt: rammer, organisering, 
materialer, voksne, børn…
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2. Klasse er samlet ude på boldbanen, hvor de spiller rundbold (…). Det virker til alle 
har det sjovt og rart sammen. Jesper deltager også i rundboldkampen, og hans 
deltagelse skiller sig ikke ud fra klassekammeraternes måde at deltage på(…). Hen 
imod slutningen af timen bliver Jesper og en anden dreng uenige om, hvem af dem, 
der stod forrest i køen. Drengene begynder at sparke ud efter hinanden, men 
stopper af sig selv igen (…) Læreren har ikke bemærket episoden. Lidt efter kommer 
hun hen til køen for at tælle, hvor mange børn, der er kommet i mål. I den 
forbindelse ser hun, at den anden dreng står med bøjet hoved og ser ked ud af 
det(…) Læreren henvender sig til Jesper, der reagerer ved at løbe væk. Spillet går i 
stå (..)Læreren tager sin mobiltelefon frem og ringer(…) Imens klatrer Jesper op i 
hegnet (…) Der går ikke lang tid, før vicelederen kommer. Jesper klatrer uden 
protest ned og følger med ham ind på skolen. (Poulsen, 2021, s. 100)

• OBS: en skolesituation, men måske ikke helt fjern fra SFO på nogle punkter?
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• De synlige børn (Poulsen, 2021)

• Humor, drilleri, grænsesøgende adfærd

• Ofte strategier udviklet pga. tidligere erfaringer med udelukkelse og fravælgelse.

• Børne- og voksenkategoriseringer og uformelle eksklusionsmekanismer på spil (Madsen, 
2010)

• Obs: ingen er dumme… men blot alle optagede af at klare sig og være med i 
fællesskaber.

• Obs: Blik for det enkelte barn og konteksten hvad kunne man som professionel gøre 
her/arbejde med?

• Obs: deltagelsesforudsætninger – hvad kunne man som professionel gøre her/arbejde 
med?
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Tilbage til Marie 
Marie: Og ved toiletterne, der er der nogen, der ikke gør dem så pæne, nogen gange, og der er ikke lige så…

Frida: Der er papir ud over det hele og sæben er ret ulækker… fordi hvis man nu har lort på fingrene, ikke?

Marie: Aiiii, Frida! (begge skraldgriner)

Marie: Så er der sandkassen, men den er ikke så god for øjeblikket, for der er alle mulige …

Frida: …huller i den. Men det er vi sådan set vant til, at der er huller i den… (Pigerne griner og griner)

Marie: Det eneste, der ikke er så sjovt om sommeren, i svømmebassinet: at man slår sig nogen gange, fordi der er mange i og de vader rundt og sådan noget…

Frida:… og så bliver man mudret til med biller…

Marie: Aiii Frida! (griner)

• Potentiel udviklingsuro – at få nye perspektiver og rykke sig i mødet med det anderledes (Hviid, 2010)

• Marie vælger ikke ét fællesskab, men mange…
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Drøftelse to og to

1. Hvilke rammer stiller vi til rådighed ift. deltagelse? 
▪ Inde-rum (hvad indbyder de til, hvad signalerer de…)

▪ Uderum (hvad indbyder de til, hvad signalerer de, hvordan 
bruger vi dem)

▪ Materialer (hvilke materialer stiller vi til rådighed…)

▪ Organisering (hvordan opbygger vi hverdagen i SFO)

2. Kunne rum, materialer og organisering med fordel 
tænkes anderledes for at øge børnenes 
deltagelsesmuligheder?
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Om den professionelles rolle ift. at muliggøre 
og vanskeliggøre børns deltagelsesmuligheder

Hvordan sætter vi os selv i spil ift. deltagelse

• Gennem måden vi møder børnene på verbalt, 
nonverbalt?

• Gennem de roller og positioner, vi indtager?
• Gennem vores måder at tilbyde og deltage i 

aktiviteter på?
• Gennem vores måder, vi dyrker den frie tid og 

selvbestemmelsen på?
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Sprogtoner som deltagelsesfremmende eller 
–hæmmende 
• Vores sprog og toner kan få indflydelse på børnenes 

deltagelsesmuligheder og dyrkelsen af deres 
perspektiver i hverdagen.

• Talen hyldes og dominerer i det pædagogiske 
landskab (Palludan, 2005)

• To fremtrædende måder at tale til børn på ifølge 
Palludan.

• Undervisningstonen: Indføring, forklaring, instruks.

• Udvekslingstonen: Samtale, dialog, udveksling af 
erfaringer, oplevelser mv.  
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Fatima løfter hovedet, idet hun siger: ”Se, NADJA”. NADJA: ”ja, det er fint”. 
NADJA bukker sig ned over Fatima bagfra og taler ind i hendes øre, medens 
hun peger på sin finger på Fatimas papansigt: ”Se, kan du huske, vi skal male 
ansigter…”. Hun siger, hvad der skal males på et ansigt og viser med fingeren, 
hvad der skal males på et ansigt og viser med fingeren, hvor øjne, næse og 
mund skal være. NADJA går videre til Sisse, der skal have mere maling og 
spørger hende: ”hvor er munden? Er det munden? Jeg kan ikke se munden. Er 
næsen inde i munden? Sisse hopper op med grin i øjnene og siger: ”Jaaa”. 
NADJA: ”Nå, det er en sjov en”. (Palludan, 2005, s. 131) 

• Obs: eksemplet er fra dagtilbud – hvad kan det bruges til i SFO?
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(Uformel) kategorisering af børn som 
deltagelsesfremmende eller -hæmmende
• Forskning indkredser tilbøjelighed til at kategorisere børn ud fra 

børne(stereo)typer fremfor at se barnet som en unik person (Madsen, 
2010)
➢Den stille pige, den vilde dreng, lillebror, storesøster, skilsmissebarnet, enebarnet…

• Fx bruges diagnoser til at forklare adfærd, der er helt almen for børn i 
bestemte sociale situationer

• Dertil kommer en tendens til at problematisk adfærd forklares gennem 
familiesituationer

• Og endelig taler vi oftere om institutionsparate børn end om børneparate 
institutioner – hvad gør det ved deltagelsesmulighederne
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Pause
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Lidt om at arbejde med børnenes 
perspektiver ift. deltagelse

• FN’s børnekonvention, artikel 12: Deltagerstaterne skal sikre et barn, 
der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at 
udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets 
synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med 
dets alder og modenhed. (Børnerådet)

• Rettigheder til medbestemmelse, ytringsfrihed, indflydelse, deltagelse, 
medbestemmelse og selvbestemmelse (Miller, 2019)
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• At inddrage børneperspektiver som led i 
deltagelsesindsats(Koch, 2021)
• Vores forsøg på gennem empati at sætte os ind i børnenes livsverden 

og tolke deres handlinger

• At inddrage børns perspektiver som led i deltagelsesindsats
• Her indhentes viden om børnenes livsverden og oplevelse af denne. 

Obs. tolkning som del af dette også 

• Tendens til at inddrage børns perspektiver gennem det verbale. 
Vær obs på papegøjesnak.

• Men hvordan fanger vi dem, der er langt mere kropslige, 
sanselige, kreative i deres udtryksformer?

• At arbejde med børneperspektiver og børns perspektiver kræver 
(Koch, 2021):
• Aktiv lytning
• Børnesensitivitet – at kunne sætte sig selv og egne mål/ambitioner i 

parentes
• Fokus på det nonverbale, på handlinger, på kontekst
• Og åbenhed ift. at følge børnenes initiativer

30-09-2021 VIA UC, Lea Ringskou 20



30-09-2021 VIA UC, Lea Ringskou 21

• Indefra-ud

•Barnets egne 
artikulationer

•Udefra-udefra

•Diskurser i lovtekster, 
rettigheder og 
konventioner

•Udefra-ind subjektivt

•Empati

•Pædagogiske 
koncepter

•Udefra-ind objektivt

•Eksperter

•Psykologer

•Almen viden

Børneperspektiv 
1

Børneperspektiv 
2

Børneperspektiv 
4

Børneperspektiv 
3

Miller: positioner i 
Børneperspektivet (2017, s. 265)

• Et flertydigt begreb

• Fire fortolkninger i 
spil i pædagogisk 
praksis

• Ofte kan der i praksis  
med fordel 
inddrages mere end 
ét børneperspektiv



Jeg har egentlig altid tænkt, at mit arbejde tog udgangspunkt i et 
børneperspektiv. Men projektet har åbnet mine øjne for, at jeg faktisk 
bare har anlagt et voksenperspektiv op børnene, fortæller Karina 
Henriksen. Hun har for eksempel erfaret, at hendes syn på en af 
drengene har ændret dig: Før så jeg en dreng, som mest gik for sig selv 
og kiggede på blomster og insekter og jeg synes, han var lidt en stakkel. 
Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han ikke legede med noget. Men ved at 
arbejde med  hans historier – gennem interview, tegninger og billeder, 
fandt jeg ud af, at han er en dreng, der godt kan lide at bruge sin krop 
og sine muskler, og så sætter han pris på at gå at ”nørde” lidt og kigge 
på ting i naturen (EVA, 2015, s.41).

30-09-2021 VIA UC, Lea Ringskou 22



1. Deltagende observation med blik for deltagelse i et børneperspektiv
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Fokus og planlægning

Første opgave er at indkredse 
jeres fokusområde

Beslut hvilke børn, der er i 
fokus

Beslut, hvem der laver 
observationer og hvornår

Observationer

Følg børnene og kig efter:

Hvad gør fokusbarnet/børnene

Hvad er barnet/ børnene 
optagede af og engagerede i? 

Hvad ser ud til at være vigtigt for 
ham/hende/dem?

Hvad gør børnene omkring 
barnet/børnene?

Hvad prøver de på?

I hvilke sammenhænge gør de 
det?

Analyse

Udvælg og renskriv et par 
observationer, der har gjort 

indtryk på jer. 

Prøv at forstå, hvad der er på 
spil for børnene. Tag 

udgangspunkt i 
spørgsmålene fra 
observationsfasen

Udvikling og afprøvning

Med afsæt i den viden, der er 
tilvejebragt i analysefasen skal 

det drøftes:

Hvilke forandringer giver denne 
viden anledning til? Hvilke 
initiativer vil I igangsætte? 

Hvordan og hvornår vil I følge op 
på indsatserne?

• Vælg fx at se på 
deltagelse:
• Ved 

eftermiddags
måltidet

• Når børnene 
kommer

• Når der er en 
aktivitet i 
gang

• Når børnene 
leger frit

• Et ex med 
garderoben…

Poulsen, 2021, s. 133
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2. Mosaikmetoden med blik for deltagelse i 
børns perspektiv
• At give stemme til børnenes oplevelser (Miller, 2017)

• Metoderne tager udgangspunkt i børnenes udtryksformer og trækker på kreative, visuelle, 
sanselige materialer bl.a. for at indbyde så mange børn som muligt til at deltage

• Fotos: af gode legesteder, gode lege, gode aktiviteter

• Tegninger: af gode legesteder, gode lege, gode aktiviteter

• Digte fx om ”Hvad mine venner og jeg laver i SFO”

• Gående børneinterviews ”hvor kan jeg lide at være henne?”/ ”Gode steder i SFO”, ”Hvor har jeg 
det sjovt henne i SFO’en?”

• Dagbøger ”min dag i SFO’en”/ fokus på et eller andet barnet har oplevet i SFO’en som var godt 
eller skidt

• Fremstilling i diverse materialer omkring den ”gode” SFO: ”Hvad giver mig lyst til at være med”

• …Kun fantasien sætter grænser…

• I de generelle materialer omkring SFO gemmer der sig ofte implicitte fortællinger om deltagelse
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Hvad siger børnene selv?

• Det gode børneliv – ifølge børnene (LEGO Fonden og Tænketanken Mandag 
Morgen, 2021)

• 83% af børnene i indskoling vurderer deres trivsel er i top
• 93% af børnene i indskoling vurderer,  det er vigtigt for dem at lege. Men… 

Blandt børn, der leger, svarer mellem 10 og 17 pct., at de ikke har tid nok til 
at lege (s. 9)

• Kærlighed og tryghed i familien er det vigtigste (obs alder)
• Venner er vigtige i både skole og fritid: 

➢Hvis man er ked af det eller sådan, så trøster ens ven, og så kan man snakke om ting. 
Og hvis man har været lidt ked af det om morgenen, så kommer man i skole og kan 
tale om nogle ting. Og så får man det sure eller kede af det ud af kroppen. (s. 34)

➢Vi har det bare sjovt. Nogle gange griner jeg så meget, at jeg er ved at tisse i 
bukserne, fordi min ven Marko, han er rigtig sjov. Han er helt kukkeluk (s. 37)
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Drøftelse

• Hvordan arbejder I med børneperspektiver eller 
børns perspektiver i hverdagen? 
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Proces og formulering af øvebane i praksis

1. Hvilke(n) undring(er) tager jeg med fra dagens undervisning omkring deltagelse og 
børneperspektiver, hvilke hypoteser kunne det medføre i relation til min praksis, og 
hvilken øvebane kunne være relevant at igangsætte for at undersøge mine hypoteser?

2. Hvad vil jeg arbejde henimod eller opnå gennem øvebanen? (mål ift. min egen 
faglighed, mål ift. børnene)?

3. Hvilken forberedelse kræver øvebanen, hvordan deler jeg med mine kolleger, og 
hvilken hjælp har jeg brug for fra min leder (tiltag)?

• Opsamling på jeres øve-bane næste temamøde

• Obs: Læg en realistisk plan. Selv en dråbe…
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Til inspiration

• De usynlige børn og synlige børn ift. deltagelse

• Rum, materialer og organisering ift. deltagelsesmuligheder

• Den professionelles rolle (sprogtoner og kategoriseringer)

• Børneperspektiver – børns perspektiver

• Deltagende observation mhp. deltagelse

• Mosaikmetoden mhp. deltagelse

• …..
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