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INDDRAGELSE 
OG DELTAGELSE

Begreberne inddragelse og deltagelse 
bliver ofte brugt synonymt, og som 

et blandt flere normative pejlemærker 
for det gode socialpædagogiske 
arbejde, f.eks. i forhold til arbejdet 
med udviklingsmål, eller i forhold 
til beslutningsprocesser. Både 
inddragelse og deltagelse kan være 
såvel disciplinerende som demokratisk, 
udviklende og styrkende. Det vender 
vi tilbage til. Først retter vi blikket 
mod, hvordan de to begreber indikerer 
forskellige forståelse af forholdet mellem 
den voksne og børn/unge, herunder i 
forhold til rolle og kompetence.

OM FORSKELLEN MELLEM 
INDDRAGELSE OG DELTAGELSE

Inddragelse er noget, nogen gør med 
nogle andre: Den voksne inddrager 
barnet/den unge – eller omvendt kan 
barnet/den unge også inddrage den 
voksne. Pointen er, at der er tale om, 
at den ene part allerede har gang 
i noget (f.eks. tanker om noget, en 
beslutningsproces, en aktivitet eller 
et fællesskab) som den anden ikke 
umiddelbart har haft adgang til eller vist 
interesse for. Og det søger den aktive part 
så ændret gennem inddragelse af passiv/
udenfor-parten. Begrebet deltagelse 
signalerer derimod ikke en passiv eller 
udelukket part, der skal ’lukkes ind’, 

’hjælpes’ eller motiveres til at blive en 
del af noget. Der tager man – barnet/den 
unge såvel som den voksne -  allerede 
aktivt del i, er deltager.

Er dette nu ikke ligegyldigt ordkløveri?

Nej, ikke hvis brugen af det ene frem 
for det andet ord signalerer en ikke-
reflekteret eller ikke-kollektivt diskuteret 
underliggende forståelse af det 
socialpædagogiske arbejdes karakter 
og forholdet mellem de voksne og 
børn/unge: Både som ’essens’ og som 
identificering af og pejlemærke for en 
konkret aktivitet eller sammenhæng. 
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I forhold til det socialpædagogiske 
arbejdes essens, er spørgsmålet, om 
barnet/den unge ses som en klump 
ler, der skal formes gennem det 
socialpædagogiske arbejde med afsæt i 
den voksnes fagprofessionelle viden og 
kompetencer – eller om der omvendt er 
tale om, at socialpædagogikken bliver til 
gennem samspillet mellem den voksne 
og barnet/den unge, samt den kontekst 
det foregår i? 

I forhold til identificering af og 
pejlemærke for en konkret aktivitet 
eller sammenhæng, er spørgsmålet: 
I hvilken grad har barnet/den unge 
allerede adgang og tager aktivt del i 
denne, herunder med hvilken indflydelse 
og anerkendelse af barnets/den unges 
bidrag, og hvad er det ønskelige? Er der 
brug for inddragende tiltag, eller for 
ændring af deltagelsesmuligheder og –
betingelser?      

FORSKELLIGE DELTAGELSESFORMER, 
ARENAER OG PROCESSER
Som allerede indikeret kan man tale 
om inddragelse og deltagelse både i 
forhold til beslutninger, aktiviteter og 
fællesskaber. I forhold til beslutninger, 
kan det dels være beslutninger i 
forhold til eget liv, eksempelvis skift af 
skole, konfirmeres eller ej, egen sag; 
hvilken indsats, herunder handleplan 
og eventuel behandlingsplan. Dels 
kan det være i forhold til alle de mere 
eller mindre upåagtede beslutninger 
om regler, normer, rutiner og 
praksisser i hverdagslivets forskellige 
arenaer, f.eks. skolen, (pleje)familien, 
institutionen, kammeratsskabsgruppen 
og sportsklubben. Og endelig kan det 
være som almindelige borgere eller 
livseksperter i forhold til politikker eller 
evaluering og udvikling af indsatser.  

På tværs af disse arenaer og former 

kan man skelne mellem disciplinerende 
og inkluderende processer. De 
disciplinerende processer er knyttet 
til fastholdelse af assymmetriske 
magtrelationer, og snævre normer for ’det 
rigtige’ og ’normale’. Børns/unges bidrag 
bliver bedømt, og indflydelsen doseret 
ud fra, i hvor høj grad disse stemmer 
overens med normerne. Gør de ikke det, 
mødes de med bedreviden, korrektion, 
løftede pegefingre, f.eks. i form af udefra 
definerede udviklingsmål, der trækkes 
ned over hovedet på barnet, og med 
’konsekvens’, f.eks. i form af straf, fysisk 
eksklusion, manglende indflydelse og 
ignorance. Sådanne processer skaber 
(selv)eksklusion, fremmedgørelse, 
mistillid, lidelse og modstand. 
Heroverfor er de inkluderende processer 
karakteriseret ved at styrke børnene/
de unge. Inkluderende og styrkende 
processer forudsætter, at der også gives 
stemme til, udfoldelsesmulighed for og 
anerkendelse af det, der ikke passer 
til ’normen’, herunder til (verbale og 
nonverbale) kritikker, og at disse tages 
alvorligt. Det vil sige, at hvis barnet 
f.eks. ved en urolig krop viser modstand 
mod en norm om, at man sidder stille 
og længe sammen (f.eks. omkring 
et måltid, en samtale eller lektier), 
så undersøger man mulighed for at 
gøre det på anden måde, som passer 
til barnet.  Inkluderende processer 
fordrer den voksnes opmærksomhed på 
barnets/den unges verbale såvel som 
nonverbale kommunikation, og på at 
tage denne alvorligt som et værdifuldt 
input i overvejelser om store og små 
beslutninger, herunder refleksioner 
over og justeringer af (hverdags)praksis. 
Ligeledes fordrer det synliggørelse af 
barnets/den unges bidrag til fællesskabet 
som anerkendelsesværdigt. Så når 
Peter opleves som mega-irriterende, 
undersøger man, om denne irriterende 
væremåde ikke også kunne have 

et gavnligt/lærerigt potentiale for 
fællesskabet, eller om han ikke samtidig 
gør noget andet, som har det, og så 
skabe synlighed og udfoldelsesmulighed 
for denne facet. Mere grundlæggende 
kan man sige, at det handler om en 
bestræbelse mod ligeværdighed og 
værdsættelse af forskellighed, også når 
forskelligheden falder udenfor, hvad vi 
umiddelbart opfatter som det normale 
og ønskelige. Sådanne processer er 
inkluderende og styrkende, fordi de 
involverede børn/unge herigennem 
tilegner sig mestringsevne, øget livsmod, 
trivsel og oplevelse af tilhør, samt tillid og 
motivation for samarbejde.

FORSKELLIGE RATIONALER FOR – OG 
KRAV TIL – INDDRAGELSE AF BØRN OG 
UNGE I BESLUTNINGSPROCESSER
Ovenfor er der blevet argumenteret for 
ligeværdig inddragelse og deltagelse 
som ideal for inkluderende og styrkende 
socialpædagogisk arbejde med børn 
og unge. Vi skal nu kigge på forskellige 
rationaler for inddragelse af børn og 
unge i beslutningsprocesser, og hvordan 
disse er mere eller mindre ambitiøse i 
lyset af fordringen om ligeværdighed. 
Disse rationaler relaterer sig til 
henholdsvis jura, viden, effektivitet, etik 
og empowerment.

Juridisk tiltrådte Danmark FN’s 
konvention om barnets rettigheder 
(populært: Børnekonventionen) i 1991, og 
siden da er – særligt artikel 12 – blevet 
skrevet ind i forskellige danske love, der 
vedrører børn og unge, herunder loven 
om social service. Artikel 12 stadfæster, 
at børn har retten til at udtrykke 
synspunkter vedrørende alle forhold, der 
vedrører barnet. I artikel 13 beskrives 
barnets ytringsfrihed og i artikel 14 
dets tankefrihed, samvittigheds- og 
religionsfrihed. Dermed er der en 
juridisk fordring om demokratisk 

INDDRAGELSE 
OG DELTAGELSE
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inddragelse af børn og unge. Der er 
imidlertid ikke tale om ligeværdighed, 
idet der samtidig i artikel 12 indsættes 
en modificering i form af, at barnets 
synspunkt skal ”tillægges passende 
vægt i overensstemmelse med dets 
alder og modenhed”. Rationalet er her, 
at små børn ikke har de nødvendige 
forudsætninger for indflydelse, og at disse 
forudsætninger først udvikles op igennem 
barndommen. Modenhedsbegrebet 
er elastik i metermål, men henviser 
i konventions- og lovtekster 
formodentlig til forskellige traditionelle 
udviklingspsykologiske teorier og 
modeller for (normal) udvikling hen 
imod de øgede forudsætninger. I praksis 
viser forskning, at børn og unge typisk 
vurderes som for umodne til indflydelse, 
når deres synspunkter og ønsker går 
imod de voksnes, eller hvis deres adfærd 
falder uden for normen. Dette rationale 
kan altså let føre til disciplinerende og 
ekskluderende processer.

Vidensmæssigt er inddragelse af børn 
og unge motiveret af en erkendelse af, at 
børn/unge besidder en særlig viden, som 
er værdifuld i beslutningsprocesser samt 
refleksioner, tilrettelæggelse og justering 
af praksis: Både om at være barn/ung i 
nutidens samfund og om deres specifikke 
liv. I forhold til sidstnævnte omfatter 
deres særlige viden konkret information 
om de forskellige arenaer, som deres liv 
udfolder sig i og den position, som de 
har i disse arenaer, såvel som viden om 
egne tanker og følelser. Noget af denne 
viden kan barnet/den unge umiddelbart 
give udtryk for; mens andet kan udforskes 
i et samarbejde mellem barn/ung og 
voksen. Det vidensmæssige rationale 
giver ikke nødvendigvis anledning til (at 
stræbe mod) ligeværdighed. Det gør det 
først, hvis det samtidig kobles med et 
andet vidensrationale, nemlig det om det 

socialpædagogiske arbejdes kompleksitet 
og umuligheden af objektivt og sikkert at 
identificere den rette indsats/beslutning 
med henblik på barnets/den unges 
bedste. Anerkendelse af kompleksiteten 
og den grundlæggende uforudsigelighed 
af socialpædagogisk arbejde medfører 
ikke, at man må give slip på sine faglige 
indsigter som ledetråde i arbejdet – men 
at disse må kombineres med og indgå i 
et ligeværdigt samspil med barnets/den 
unges perspektiv; både viden og ønsker.

Effektivitetsmæssigt er inddragelse af 
børn og unge motiveret af erkendelsen 
af, at børn og unge er aktive medspillere 
i skabelse af (effekten af) det 
socialpædagogiske arbejde, hvad enten 
vi inddrager eller ej. De er allerede 
deltagere. Forskning har vist, at børn – 
selv spædbørn og måske endda fostret – 
ikke bare reagere instinktivt med et givet 
respons på stimuli, men at de har deres 
helt egen personlighed (og kropslighed), 
som giver individuel respons på stimuli. 
Samtidig er det også vist, at de påvirker 
deres omgivelser. I kraft af disse to 
ting, er de helt fra start aktive deltagere 
i, hvilket også vil sige medskabere af, 
såvel eget liv som det fælles liv. Dermed 
bliver spørgsmålet ikke, om vi skal 
inddrage eller ej, men om vi inddrager 
på en måde, hvor den voksne og barnet/
den unge trækker i samme retning eller 
modarbejder hinanden. Igen behøver 
denne indsigt ikke at føre til inkluderende 
processer. Den voksne kan tænke, at 
barnet/den unge bare skal overbevises, 
lokkes, motiveres eller disciplineres 
til at trække i samme retning som den 
voksne. Det fører først til inkluderende 
processer, hvis effektivitetsrationalet 
informeres af indsigten i forskellen 
mellem disciplinerende og inkluderende 
lærerprocesser ift. barnets motivation for 
og tillid til samarbejdet.

Etisk er inddragelse af børn og unge 
for det første motiveret af indsigten i, at 
det - som filosoffen Emanuel Levinas har 
formuleret det - er vold mod den anden 
(barn, ung eller voksen) at reducerer 
ham/hende til en psykologisk begribelig 
almen kategori (f.eks kategorien barn 
på et bestemt udviklingstrin, eller med 
en bestemt diagnose). I stedet må vi 
møde barnet/den unge med interesse og 
respekt for hans/hendes særegenhed. 
Indbygget i dette rationale er en fordring 
om inkluderende processer. For det 
andet kollektivt-demokratisk, ud fra 
rationalet om, at når det er forhold 
vedrørende en gruppe af børn/unge, 
der skal tages beslutninger om, så må 
de naturligvis også have indflydelse på 
disse beslutninger. Dette kan mindre 
om rationalet i Børnekonventionen, men 
forskellen er, at ud fra et etisk perspektiv, 
er fordringen mere radikal. Der er ingen 
modificering – i stedet handler det om 
at skabe inddragelsesprocesser og 
deltagelsesmuligheder, der matcher 
børnenes og de unges kommunikative 
kompetencer og præferencer, og på 
den måde giver bedst mulig stemme til 
deres perspektiver uanset deres alder og 
modenhed.

Empoverment som motiv for inddragelse 
af børn og unge er knyttet til et rationale 
om, at de er positioneret i udkanten 
af eller helt udelukket fra forskellige 
deltagelsesarenaer: At deres stemmer 
ikke bliver hørt (får indflydelse), og 
deres bidrag ikke bliver set og værdsat. 
Dette rationale kan enten fører til, at 
man forsøger at ’klæde dem på’ til 
at tage kampen op, og/eller at man 
forsøger at ændre magtrelationer 
og deltagelsesprocesserne i mere 
inkluderende retning.

INDDRAGELSE 
OG DELTAGELSE


