
1 AF 2

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
FAGLIGT SELSKAB OM UDSATTE BØRN OG UNGE

REFLEKSIONSREDSKAB 
MED INDDRAGELSES- OG 
DELTAGELSES-LANDSKABET 

Barnets hverdags liv

Større beslutninger i barnets liv

Det fælles hverdagsliv 

Det fælles: xxxx beslutniger /xxxx
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Barnets hverdagsliv

Større beslutninger i barnets liv

Det fælles hverdagsliv 

Det fælles: Større beslutninger/policies
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1. Placér forskellige forhold 
(beslutninger og praksisser) i 
barnets/den unges og det fælles 
liv, hvor du/I allerede arbejde med/
tænker i inddragelse og deltagelse 
i nedenstående diagram. Forklar, 
hvorfor du/I mener, at de skal 
placeres netop der i cirklen. 

a. Forhold, hvor der er tale om 
inkluderende inddragelses- 
og deltagelses processer 
(ligeværdighed, anerkendelse, 
tillid, tilpasning til barnets/
den unges kompetencer og 
præferencer etc. Se ovenfor) 
placeres på højre side af 
den vertikale linje, mens 
disciplinerende processer 
(asymmetrisk magt, bestræbelse 
på at ændre barnets/den unges 
perspektiv eller måde at deltage 
på, dosering af barnets/den unges 
indflydelse og anerkendelse 
af hans/hendes bidrag ud fra, 
hvorvidt de stemmer overens 
med de voksnes forståelse af 
’det rigtige’. Hvis der er tale om 
’både og’ placeres forholdet på 
den vertikale linje. Forhold, hvor 
barnet betragtes som allerede 

værende deltager, placeres over 
den horisontale linje, mens forhold 
hvor de voksne inddrager/ønsker 
at inddrage barnet/den unge 
placeres under. 

b. Forhold, der primært vedrører 
barnet/den unge i hans/hendes 
hverdagsliv placeres i den inderste 
cirkel (f.eks sengetid, tøj, brug af 
sociale medier, kammeratsskaber, 
fritidsinteresser etc), i næste cirkel 
placeres de forhold, der primært 
vedrører barnet/den unge, men 
rækker ud over dennes hverdagsliv 
(f.eks konfirmation, valg af skole 
etc.). I den tredje cirkel placeres 
forhold vedrørende det fælles 
hverdagsliv, f.eks. regler og 
normer samt måder at organisere 
det pædagogiske arbejde, og i den 
fjerde cirkel forhold, som rækker 
ud over hverdagslivet; det kunne 
være udvikling af indsatsen eller 
lokalsamfund.   

2. Identificér nu forhold, hvor du/I ikke 
tænker, at inddragelse og deltagelse 
er relevant, og noter dem under 
bølgestregen

3. Tag nu fat i hver af disse forhold et 
for et og forestil dig, at disse skulle 
flyttes enten fra under bølgestregen 
og ind i cirklen, eller fra venstre til 
højre side i cirklen

a. Brainstorm nu på, alle de risici, 
bekymringer og barrierer, der 
kunne være ved dette (noter disse)

b. Vend nu risici og bekymringer på 
hovedet (en for en): Hvilke fordele, 
styrker, potentialer vil der kunne 
være ved de identificerede risici og 
bekymringer?

c. Identificér nu, hvad der skulle til 
for at realisere denne bevægelse 
(ind i cirklen eller fra venstre 
mod højre i cirklen): Hvordan kan 
barrierne overvindes, hvordan 
kan man tage hånd om risici 
og bekymringer, og hvordan 
kan man realisere styrkerne og 
potentialerne?  
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