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Involvering af børn via 

participatoriske 

metoder 
Af Lisbeth Madsen, 

 Projektforsker, Professionshøjskolen UCC 

En vigtig kilde til viden om børns hverdagsliv er børnene selv. Børns beskrivelser, forståelser og oplevelser af de 

livssituationer, som de kontinuerligt er en del af og bevæger sig ud af og ind i, er viden, som kan være med til at 

styrke forsknings- og udviklingsprojekter, der omhandler børn og deres hverdagsliv. Ved i højere grad at 

tilrettelægge forsknings- og udviklingsprojekter således, at de bliver til i samspil med børn i stedet for blot om 

børn, kan vi opnå større indsigt i fx institutionslivet eller børnefællesskaber samt viden om de muligheder og 

dilemmaer, som børn oplever, og som der ikke nødvendigvis er fokus på i en travl hverdag.   

 

Men hvilke metoder kan anvendes til at involvere børn? Det satte vi os for at undersøge i projektet Inklusion i 

børneperspektiver. Ideen til projektet udspringer af en undren over hvad børns perspektiver er på inklusion, og 

hvordan børn bliver inddraget i evalueringer af inklusionsinitiativer. Denne undren er opstået på baggrund af 

erfaringer fra evaluerings- og følgeforskningsopgaver tilknyttet inklusionsprojekter, hvor netop børns 

perspektiver har været fraværende. For hvornår oplever børn at være en del af fællesskaber, og hvilke rammer 

og kvaliteter ved fællesskaber synes de er vigtige?  

 

Dette skriv er udarbejdet som paper til workshoppen på NUBU’s aftagerkonference, april 2014. Paperet er 

baseret på et NUBU finansieret projekt ”Inklusion i børneperspektiver”. Formålet med projektet var at afprøve 

deltagelsesorienterede teknikker med metoden Participatory Rural Appraisal (PRA) med henblik på udvikling af 

dokumentations- og evalueringsmetoder, som inddrager og involverer børns perspektiver på inklusion (Madsen 

og Boje: 2013). Dette paper har særligt til formål at præsentere de anvendte metoder samt at give et kort indblik 

i de fund, vi fandt via brugen af metoderne. 

 

Konkret anvendte vi i projektet to PRA metoder, som vil blive beskrevet nedenfor. Metoderne blev udvalgte på 

baggrund af et dansk og et engelsk litteraturstudiei. Litteraturstudierne havde til formål at afsøge, i hvilken grad 

PRA-teknikkerne tidligere er blevet anvendt i forbindelse med inddragelse af børn samt hvilke af teknikkerneii, 

der i dette projekt ville være mest hensigtsmæssigt at anvende. På baggrund af litteraturstudierne valgte vi to 

metoder, som vi fandt gode at kombinere, fordi den ene metode tog afsæt i den konkrete hverdag på skolen, og 
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fordi den kunne skabe en dialog om, hvor fællesskaber finder sted, hvordan de opstår, og hvad de består af i de 

børnefælleskaber, børnene tager del i. Den anden metode derimod handlede mere om, hvilke værdier og 

kvaliteter deltagerne synes, at gode fællesskaber skal bestå afiii.  

Participatoriske metoder   
PRA består af forskellige involverende teknikker, der alle fordrer et deltagelsesperspektiv. Formålet med disse er 

at børnene i kraft af teknikkerne bliver dagsordensættende for, hvad der snakkes om, og det giver dermed 

mulighed for at få indsigt i børns hverdagsliv fra børnenes egne perspektiver. PRA metoden er ikke udviklet 

specielt til børn, men blev oprindeligt brugt i forbindelse med udviklingsarbejde, med det formål at blive klogere 

på fx bønders viden om jordressourcer og dyrkning af afgrøder (Chambers; 1994). Her brugte de lokale gulvet, 

jorden eller et stykke papir til at tegne kort og modeller over naturressourcer og sociale, økonomiske og 

demografiske aspekter af lokalsamfundet. PRA metoderne har senere udviklet sig til at blive brugt i en bred vifte 

af forsknings- eller udviklingsområder, og teknikkerne har her vist sig at være særligt nyttige til at inddrage børn 

og børns perspektiver, fordi teknikkerne er visuelle og fokuserer på konkrete sammenhænge og handlinger, der 

er kendte for børnene (Christensen & James, 2008). 

 

De to PRA metoder, vi har anvendt - Diamond ranking og Mapping - er også blevet brugt som 

undervisningsværktøj i England til fx at udforske og tydeliggøre elevernes værdipositioner, følelser og tanker 

vedrørende et specifikt emne. Når det kommer til skole- eller børneområdet generelt, er PRA teknikkerne gode 

kommunikationsværktøjer, som sætter børnene i stand til at sætte dagsordenen og beskrive deres egen 

virkelighed, og metoderne kan derfor indgå i både praktikerens og uddannelsesforskerens værktøjskasse. 

 

Forskere, som har arbejdet med participatoriske metoder i samspil med børn, peger på, at disse metoder ikke 

blot er teknikker, men processuelle forløb hvor viden bliver til i dialog samt via handlinger. Herved kommer 

børnene ikke kun til at indgå som informanter, men de bliver medbestemmende i forhold til, hvad dialogen skal 

omhandle, og i de indbyrdes diskussioner mellem børnene opstår der endvidere en analytisk proces, som 

børnene tager aktiv del i (O’Kane 2000; Nielsen 2009: 32).  

 

Mapping 
Mapping som metode valgte vi af to årsager. For det første fordi den kunne være med til at flytte fokus fra det 

talte ord til det mere visuelle og kreative i form af tegninger og symboler. Tanken hermed var, at metoden kunne 

give plads for de børn, som udtrykker sig bedre ved hjælp af mere kreative evner. For det andet valgte vi 

Mapping, fordi øvelsen indledes med et meget overordnet spørgsmål, som børnene herefter, i forbindelse med 

at de tegner et kort, kan være med til at konkretisere og indholdsudfylde i forhold til det, der er vigtigt for netop 

dem i deres hverdagsliv.  

 

Mapping foregår ved at deltagerne får udleveret et stort stykke papir (enten i grupper eller enkeltvis afhængig af 

formålet), blyanter, farvetuscher samt evt. klistermærker eller andre former for farvede markører, billeder eller 

post-its. Dernæst bliver deltagerne præsenteret for undersøgelsesspørgsmålet i en meget åben formulering. I 

vores undersøgelse blev børnene bedt om at tegne, hvor og hvornår på skolen de synes, det var rart at være 
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sammen med deres venner. Deltagerne får at vide, at de skal svare på det overordnede spørgsmål ved at 

udtrykke sig, som de vil med de udleverede redskaber. Dette kan være både med ord, tegning og tegn. For at få 

de mest kreative fortolkninger af opgaven er det en god idé at undlade at give instruktioner eller eksempler på, 

hvordan det kan gøres, da øvelsen for børnene går ud på, at de skal komme med deres eget bud, der er så lidt 

farvet af ”andres” måder at gøre det på som muligt. Derfor kan det også være en god idé at isolere børnene i de 

grupper, de arbejder i, sådan at man ikke ender med kort, der ligner hinanden meget. Nedenfor ses et billede af 

en gruppe unge, der er i gang med at lave mappingøvelsen:    

                             

Styrken ved Mapping er, at den kan indsamle ikke bare geografiske, men også andre former for mere abstrakt 

data, der bliver til i samtalen og forhandlingerne om, hvordan kortet skal se ud. Processen er karakteriseret ved 

stor åbenhed, fordi der startes med et hvidt stykke papir, hvorefter børnene får frie hænder til at bestemme 

både form og indhold af slutproduktet, og kortlægningen bliver dermed et værktøj for børnene til at dele deres 

historier om dem selv.       

                              

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=participatory+mapping&source=images&cd=&cad=rja&docid=dimyA9cf9Q_nOM&tbnid=mRh9__cYlTCHzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.publicengagement.ac.uk/how/guides/participatory-mapping&ei=SB4CUqX9CueR0QX3sIHoCg&bvm=bv.50310824,d.d2k&psig=AFQjCNHuUmODeeIxctI1Fz80jBRRzT29Yw&ust=1375956768931480
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=participatory+mapping&source=images&cd=&cad=rja&docid=sLCqNrRS2Fl3jM&tbnid=-hH6vMPKy2EJBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rff.org/News/Features/Pages/Participatory-map-making.aspx&ei=wR0CUsqeDoSf0QW--YCgAw&bvm=bv.50310824,d.d2k&psig=AFQjCNHuUmODeeIxctI1Fz80jBRRzT29Yw&ust=1375956768931480
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Diamond ranking        
Øvelsen Diamond ranking består af ni ”kasser” eller kort, som tilsammen giver en diamantform, hvor diverse 

aspekter af et givent emne indsættes alt efter prioritering; fra ”mest vigtig” øverst til ”mindst vigtig” forneden: 

                                                                     

                                  Mest vigtig       

 
                                      

                    Mindst vigtig 

Man kan til øvelsen fx benytte børnenes egne tegninger, billeder, papirkort med nedskrevne udtalelser eller 

fotos som i det nedenstående eksempel:                                                

                                  

Diamond ranking er altså en visuel teknik, som hjælper deltagerne til at strukturere deres tankebaner. Det er 

refleksionen, som struktureringen af kasserne i diamantformen afstedkommer, som er interessant og vigtig; ikke 

selve placeringen af kasserne i en bestemt rækkefølge. Ofte vil brugen af fotos eller tegninger i øvelsen være den 

mest inkluderende tilgang, hvorimod sortering af sætninger vil afhænge mere af læse- og skrivekapaciteter og 
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dermed være mindre succesfuld med de mindste aldersgrupper. Vi valgte dog alligevel at lade børnene rangere 

9 forskellige kort, som alle havde hver en sætning, som fra børns perspektiver var betydningsfulde for gode 

fællesskaberiv. Diskussionen om, hvordan kortene skulle placeres kunne, i nogle børnegrupper tage lang tid, 

hvilket gav indblik i rigtig mange forskellige børneperspektiver om, hvad der er vigtigt for børn i 

børnefællesskaber. 

 

Meningen med PRA metoden og disse teknikker til afdækning af børns opfattelser er altså at tage udgangspunkt 

i børnenes erfaringer, observationer og forhåbninger, uden en ”voksen-fortolkning” til at oversætte deres 

forklaringer først. Den typiske metodologiske udfordring omkring fortolkningen af børns oplevelser og 

opfattelser bliver med metoden formindsket, idét fortolkning bliver afløst af facilitering, og den åbne diskussion 

om de relevante emner, som øvelsen medfører, klarlægger børnenes rationaler og handlegrundlag. Tilgangen 

skaber motivation, fordi den engagerer børnene i en meningsfuld leg, hvor kun fantasien sætter grænser. 

Deltagerne opfordres til at agere ”ekspert” hver især i deres egen erfaring og de livssituationer, de deltager i, 

hvilket for de fleste børn og unge er en ny oplevelse, hvorfor det er en god idé at gentage dette igennem 

øvelserne.  

 

Tre fund om børns perspektiver på fællesskab på baggrund af Mapping og 
Diamond ranking øvelserne 
 

På baggrund af deltagelsesøvelserne i projektet, fandt vi særligt tre interessante fund i forhold til børnenes 

perspektiver på fælleskaberv. For det første, at udelivet i skolen har stor betydning for børnenes fællesskaber, og 

at de udefaciliteter, som er på skolen, derfor har stor betydning for, hvordan børnene er sammen på, og hvilke 

muligheder børnene har for at skabe fællesskaber. På den ene skole var det især fodboldbanen, som børnene 

mødtes på eller ’hang ud’ omkring i pauserne – også for de børn, der ikke spiller fodbold, men står rundt om 

banen og snakker. På den anden skole havde de lige fået en ny legeplads som bl.a. havde flere små trampoliner, 

men dette oplevede børnene ikke som et gode for deres fællesskaber. Børnene tegnede, hvordan det ikke var 

muligt at være flere på trampolinerne ad gangen, og at der derfor var en del, som sprang køen over, hvilket 

medførte en dårlig stemning blandt børnene.  

 

Selve metoden Mapping – at børnene bliver bedt om at tegne et kort og afmærke de steder, hvor de synes, det 

er rart at være med deres venner – kan være en årsag til, at børnene kommer til at tale om udelivets betydning 

for deres fællesskaber på skolen. Vi erfarerede nemlig, at det at tegne et kort ligesom naturligt medfører en 

skitsering af skolens rumfordeling og dens udearealer. Men en anden årsag kan også være, at børnene oftest 

indtil 7. klasse skal være ude i pauserne, men stadig ikke må forlade skolens matrikel. Skolens udearealer og de 

rum for fælleskaber, der tilbydes børnene udenfor, er dermed af central betydning for, hvordan børnene kan 

være sammen med hinanden på.   

 

For de større elever, som gerne må være indenfor i deres pauser, viste det sig, at digitalt udstyr og digitale 

medier har stor betydning for, hvordan eleverne er sammen på. Således beskrev eleverne fra 7. klasse hvordan 

de bevæger sig mellem de forskellige klasselokaler og bliver hængende, alt afhængig af hvilke YouTube videoer 
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der blev afspillet på klassens smartboard. I dialogen nedenfor ser vi hvordan smartboard med YouTube videoer 

både er med til at skabe fællesskab blandt eleverne, idet de fx skaber udgangspunkt for samtaler mellem 

eleverne bagefter, men at der også er videoer og rum som har en ekskluderende effekt.    

[småsnak om Noahs tegning] 

Linda (facilitator): Men hvad er det hyggelige ved at sidde og se video sammen? 

Axel: Det er sjovt. 

Liva: Der er noget at tale om…det, folk de griner sammen… man har ligesom haft en fælles oplevelse 

man måske kan tale om næste frikvarter – ”ej kan I huske dengang vi sad og så det der og hey det var 

vildt sjovt, lad os gøre det igen på et eller andet tidspunkt..” 

Axel: Det er måske også nemmere at komme til at snakke med nogen man normalt ikke snakker med 

når der ligesom er noget man samles om i stedet for bare at gå hen til én sådan ”hej” – det kan godt 

blive lidt… akavet. Det er nemmere at komme ind på et emne når man sidder og ser noget. 

Jane: Men der er rigtig mange sådan, altså mange der ser videoerne og så er det tit de sådan, fx 10-

frikvarteret i dag, så kan det være der er rigtig mange inde i R men så er det sådan meget forskelligt, 

så kan det være at i næste frikvarter så er folk inde i S fordi… 

Liva: Der var nogle nyere videoer.. 

Jane: Ja præcis 

Liva: Så er der nogle klasser der sidder og hører musik, så er der nogle der, det gør vi fx, ser sjove 

videoer og… 

Axel: Men næsten aldrig i T, T er ikke det store samlingssted overhovedet. 

Liva: I har det meget mørkt har I ikke, fordi I sidder… 

Axel: Vores lys duer ikke… Og så er det også meget stort vores lokale og så ligger det sådan – det hele 

er lagt til siden på en måde… 

[Udklip - samtalen springer til noget andet] 

Linda: Men nu siger I der ikke er så mange inde i T-klassen? 

Jane: Altså faktisk ligger T sådan her, så den ligesom blokerer.. den ligger sådan ned…[der tegnes mens 

der fortælles] 

Noah: Ja den er meget stor – det er det største lokale. 

Linda: Men er der nogen derinde? 

Jane: Ja der er nogen… nogle gange er der også mange derinde, nogle gange er vi bare hele klassen 

derinde men.. for det meste så spreder T sig bare ud sådan… 

Axel: Og så er der altid en 2-3 stykker der bliver derinde som altid er de samme. 

Linda: Hvad laver de? 

Axel: Ser Youtube-videoer, sådan nogle kedelige nogen som andre ikke gider se. 
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Det tredje fund fra deltagelsesøvelserne var, at de fællesskaber, som børnene deltager i, ofte går på tværs af de 

sammenhænge og hverdagssituationer som de er en del af - også udenfor deres skoleliv. Fællesskaberne i skolen 

er således baseret på, at børnenes deltagelse er en personlig deltagelse, som bygger på, hvem børnene kan lide 

at være sammen med og på hvilken måde – altså hvilket indhold der er i fællesskabet. Det illustreres fx i det 

ovenstående, idet børnene vælger at gå fra et lokale til andet og bliver hængende der, hvor de synes, at de 

bedste eller sjoveste videoer bliver spillet.    

 

I forbindelse med studier af børns udvikling og deltagelse blev Charlotte Højholt opmærksom på, at de børn, hun 

fulgte, i høj grad orienterede sig og skabte sammenhæng sammen. Børnene skaber således en fælles forståelse, 

som ikke altid er den samme, som lærerne fx har (Højholt, 2000: 52). Det blev i Højholts materiale bl.a. tydeligt i 

forbindelse med overgangen fra børnehave til skolestart, hvor det så ud til, at det var af stor betydning, at 

børnene havde nogle andre børn at gå ind i det nye sammen med (Højholt, 2000: 51). På samme måde viser 

vores materiale, at børnene trækker på fælles erfaringer, der går på tværs af de fællesskaber, som de er en del 

af. Fællesskaberne er dermed ikke statiske enheder, men dynamiske og omskiftelige.  

 

I en af øvelserne beskriver en pige således, hvordan hun i en periode i skoletiden valgte at ”hænge ud” med sine 

venner fra fodbold i stedet for sine veninder fra skolen, fordi hun ikke kunne lide det ”pigefnidder”, der var 

opstået. Hun beskriver altså, hvordan hun på baggrund af sine personlige refleksioner prioriterer mellem de 

forskellige fællesskaber, hun har adgang til, samt hvordan hun foretager aktive til- og fravalg. 

 

I hvilken udstrækning giver det mening at involvere børn og børnenes 
perspektiver?  
 

Først og fremmest er det begge metoders styrke, at de kan få børnene i tale uanset alder, dvs. selv små børn kan 

være med, afhængigt ikke så meget af emnets kompleksitet som af præsentationen eller beskrivelsen af emnet. 

Fx kan vi få viden om et komplekst og politisk ladet begreb som inklusion fra børns perspektiver ved at spørge 

dem til de fællesskaber deltager i. Fordi metoderne er så involverende i deres form, er det også muligt at 

benytte dem til øvelser, hvor børn i forskellige aldre er med på samme tid. Det er dog vigtigt altid at fastholde 

opmærksomheden på børnenes interne hierarkier. 

Facilitatoren kan således få børn i tale om emner, der normalt defineres af voksne, men som børn er 

medskabere af i deres hverdagsliv. Fordi metoderne evner at få børnene i tale rundt om et emne fra forskellige 

vinkler, sætter metoderne fokus på børnenes rationaliseringer og opfattelser. Samtidig er det vigtigt at have øje 

for påvirkningen eleverne imellem, hvilket typisk skyldes det naturlige hierarki, der findes i alle børnegrupper 

(baseret på alder, køn, social status m.m.), og som trods øvelsernes demokratiske natur ikke kan elimineres helt; 

således ses dette i rollefordelingen (hvem tegner, hvem dikterer, hvem lytter). Så selv om man potentielt kan få 

alle i tale eller i hvert fald få alle til at udtrykke sig, vil den hierarkiske struktur ofte automatisk være til stede 

eller genetableres, når øvelsen er færdig, og man vil se, at der i en efterfølgende samtale/diskussion vil være 

nogen, der har mere at sige end andre, og nogen der vil blive lyttet mere til end andre. 
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Da vi designede dette projekt var grundideen som tidligere beskrevet at få metodiske erfaringer med at inddrage 

børn, og det har derfor aldrig været hensigten at gøre børnene til en del af analyseprocessen, hvilket blandt 

andet hænger sammen med den tidshorisont, der var på projektet. At involvere børn kræver, at der sættes tid af 

til det. Det har vi erfaret i dette projekt. At involvere børnene i analyseprocessen kræver endog mere tid, ikke 

bare til den kollektive analyseproces, men også til at coache og støtte børnene i analyseprocessen (Coad & Evans 

2008; 48-49, 50). Set i retrospekt ville det dog alligevel have været til analysens fordel, hvis børnene var 

medtænkt i analyseprocessen, da vi derved kunne have fået præciseret ydereligere, hvad der fra børnenes 

perspektiver er væsentligst. Om vi derved også kunne havde undgået forskernes eller de voksnes fortolkning af 

datamaterialet er uvist. Andre studier, der har arbejdet med at involvere børn, peger netop på, at denne 

asymmetriske magtbalance er til stede, men at den kan reduceres betydelig (Coad & Evans; 2008).  
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i
 Litteraturstudierne er foretaget af antropolog Helle Boye, som var tilknyttet projektet i et halvt år. 

ii
 Gennem årene har arbejdet med Participatory Rural Appraisal udviklet sig og er i dag mest kendt under Participatory 

Learning and Action. Helt overordnet kan man sige, at metoden er i familie med Aktionsforskningen. Se Salas & 

Tillmann 1998 for mere viden om denne udvikling samt forskelle og ligheder. 

iii
 Der er i alt blevet foretaget 4 deltagelsesøvelser på to forskellige skoler. Den ene skole er beliggende i det 

nordsjællandske, mens den anden skole ligger i hovedstadsområdet. Både børn fra 3.,4.,5.,6. og 7. klassetrin har 

deltaget i øvelserne. 

iv
 De 9 sætninger, vi valgte, var baseret på en systematisk analyse af empiri af et tidligere følgeforskningsprojekt om 

inklusion – projektet ”De mange veje”. 

v
 Vi valgte at anvende betegnelsen fællesskaber i deltagelsesøvelserne, da det er børnenes perspektiver på 

fællesskaber, vi er interesseret i. 


